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So: 04/PTSHT-HÐQT Hà Noi, ngày 08 tháng 4 n�m 2022

PETROLIMEX 

V/: Cong bÑ Biên bàn, NghË quyét DHDCÐ thuong niên 2022 

Kính giui: Uy ban chéng khoán Nhà nuóc
So giao dich Chúng khoán Hà Noi 

1. Tên công ty: Công ty co phân Vn tåi và DËch vy Petrolimex Hà Tây
2. Ma chéng khoán: PTH 

3. Dia chi trå sß chính: Km 17, Quoc lÙ 6, �ông Mai, Hà �ông, Hà NÙi 
4. �iÇn thoai: 024.33535228 fax: 024.33531214 

5. Nguoi công bÑ thông tin: Lê Tu Cuong - Chù tich HÐQT Công ty 
6. Noi dung cça thông tin công bÑ: 

Biên ban hÍp �ai hÙi �ông có �ông thuòng niên 2022 Công ty co phân Vn tài
và Dich vu Petrolimex Hà Tay; 
Nghi quyêt hop �ai hÙi �ông cô �ông thuong niên 2022 Công ty co phán Vn
tåi và Dich vu Petrolimex Hà Tây;
Tai liêu hop �ã �uoc �ai hÙi �ông cô �ông thuong niên 2022 Công ty cQ phânVân tåi và Dich vå Petrolimex Hà Tây thông qua. 

7. Dja chi website ��ng tài Biên bàn, Nghi quyêt và Tài liÇu hÍp �ã �woc �ai hÙi dông có �ông thuong niên 2022 Công ty co phân Vn t�i và DËch vå Petrolimex 
Hà Tay thông qua http://ptshatay.petrolimex.com.vn 

Chúng tôi xin cam kêt thông tin công bô trên �ây là �úng sy tht và hoàn toàn chju trách nhiÇm truóc pháp lut vê nÙi dung các thông tin �ã công bo. 

NGUOI THrC HIÆN CBTT 
034hù tich HDQT Noi nhán: 

- Nhu trên.

Công bo trên website Cty; 
Luu VT, H�QT Cty. 

O PHAN 
VAN TAI VADICH Vr| 
PETROLIMEX/1 

HA TA 
OONG 19 LE Ty Cròng



TONG CÔNG TY DICH Vr X�NG DÂU PETROLIMEX CONG HOA X HOI CHÙ NGH*A VIÆT NAM

Doc lp - Tr do - H¡nh phúc CÔNG TY CÓ PHÀN VAN TÅI VÀ DICH Vr 
PETROLIMEX HÅ TÄY 

So: 03 /PTSHT-BB-DHÐCÐ Hà NÙi, ngày 07 tháng 04 n�m 2022 

PETROLIMEX 

BIËN BÁÁN 

HQP DAI HOI �ÔNG CÔ �ÔNG THUÒNG NIÊN N�M 2022 

cONG TY côPHÂN VÂN TÅI VÀ DICH Vr 
PETROLIMEX HÀ TÄY 

Dai hÙi �Óng có dông thuÝng niên n�m 2022 Công ty cô phân Vn täi và Dich vu 
Petrolimex Hà Tây (Công ty/PTS Hà Tây) �ã �uge khai m¡c vào hôi 8h30 ngày 07 
tháng 4 n�m 2022 tai HÙi truong V�n phông Công ty cô phân Vn tài và Djch v 
Petrolimex Hà Tây - Km17, QL6, phuong �ông Mai, quân Hà Dông, thành phô Hà NÙi. 

A. Tham dy �ai hÙi:

1. Các thành viên HÙi �Óng quàn tri, Ban Kièm soát, Ban Giám �ôc Công ty, các cô 
�ông/dai diÇn cô �ông PTS Hà Tây. 

2. Khách moi: 

- Ông: Doàn V�n Thu - Chç tËch HÙi �ông thành viên Tông công ty DËch vu Xang

dàu Petrolimex (Tông công ty). 
9500 

- Ong: Phan V�n Tân - Phó tông Giám �ôc Tông công ty. 
- Bà: Pham ThË Dung - Truong ban kiêm soát Tóng công ty.
- Các Ong/Ba Trrong phòng NV Tông công ty. 
B. Diên biÃn �¡i hÙi: 

VANT 
PET 

Q.HA O 
I. Báo cáo kiêm tra xác nhn tr cách cô �ông: 

Ong Ngo Ngoc Vînh - Truong ban kiêm tra xác nhn tu cách cô �ông báo cáo két
quà kiêm tra xác nhân tu cách cô dông nhu sau: 

1.Tong sô có �ông, �¡i diÇn cô�ông tham du d¡i hÙi là 75 nguoi, trong �ó �¡i diÇn
phân vôn cça Tông công ty là 03 nguoi.

.2. Tong sô có phån cúa các cô dông, d¡i diÇn co �ông tham du d¡i hÙi là 3.211.129 
cò phâan chiem 91.6 % tông sô cô phân có quyên biêu quyêt cùa Công ty cô phân Vn täi
và Dich vy Petrolimex Hà Tây.

3.Tat cà 75 cô �ông, �¡i diÇn cô �ông tham då �¡i hÙi �êu �ç tu cách cô �ông,
nhung nguoi �¡i diÇn cô �ông dêu dugc üy quyên då hÍp hop pháp b�ng vän bàn.

Can cú quy �Ënh cça Luat Doanh nghiÇp, �iêu lÇ Công ty: �¡i hÙi �ông cô dông 
thuong niên n�m 2022 Công ty cô phân Vn täi và DËch vu Petrolimex Hà Tây là høp 



pháp, hgp lÇ và �ç diêu kiÇn �e ti¿n hành. Các co �ông hiÇn diÇn có quyên biêu quyêt 

theo so co phân sß hïu và �¡i diÇn sÝ hïu. 

IL NÙi dung Dai hÙi: 

1.Thông qua danh sách �oàn Chü tich, Thr ký, Ban kiêm phiêu, chuong trinh 

Dai hoi, Thë lÇ biêu quyêt: 100 % có �ông du hop tán thånh.

2. Doàn chù tich, Thr ký �¡i hÙi: 

*Doàn ehü tich �ai hÙi, gôm: 

Ong Le Tu Cuông, Chù tËch HÐQT Công ty cô phân Vn tài và Djch vå 

Petrolimex Hà Tây - Chú toa �ai hÙi; 

Ong Nguyén Tü Binh, üy viên HÐQT, Giám �ôc Công ty cô phân Vn tài và 

DËch vu Petrolimex Hà Tây;

-Ong Nguyên Tiên Cuong, úy viên HÐQT, Phó Giám �ôc Công ty cô phân Vn täi 

và Dich vu Petrolimex Hà Tây.

Thu ký Dai hÙi:
Bà Ngo Thi Vui, Thu ký HÐQT, KÉ toán truÛng Công ty có phán Vn tái và Djch

vu Petrolimex Hà Tây.

Bankiem phiêu: 
1-Ong Do V�n �inh -Truong ban

2-Ông Dinh Xuan Vk - Thành viên 

3-Ong Nguy�n Th� Tài - Thành viên 

4-Bà Nguy�n ThË Khánh Hà - Thành viên 

5-Bà Nguyen Thu Hiên Thành viên 

3. Các Báo cáo, TÝ trinh tai Dai hÙi: 

3.1 Ong L& Tu CuÝng, Chç tjch H�QT Công ty trinh bày: Báo cáo ho¡t �Ùng cça
HÙi �ông quàn trË n�m 2021 và Kê hoach n�m 2022.

3.2 Ông Nguy�n Tu Binh, úy viên HEÐQT, Giám �óc Công ty trinh bày: Báo cão
két quà kinh doanh n�m 2021 måc tiêu dinh huÛng và giäi pháp n�m 2022 cça Ban quån
ly diêu hành Công ty. 

3.3 Ong Chu �úuc Hu, Truông Ban Kiêm soát Công ty trinh bày: Báo cáo hoat
dong cça Ban kiêm soát Công ty n�m 2021; To trinh lya chÍn don vË kiem toán Báo cáo

tài chính n�m 2022; 

4.3 Ông Nguyen Tiên Cuong, ùy viên HDQT, Phó Giám �ôc Công ty trinh bày: 
To trinh Phuong án phân phôi lgi nhun n�m 2021; Báo cáo quyêt toán tiÁn luong, thi 
lao cüa th£nh viên HÙi �ông quan tri, thành viên Ban kiem soát và Nguòi quàn lý Công ty 

n�m 2021; To trinh Phuong án vê quý tiên luong, thù lao cça thành viên HÙi �òng quàn 

tri, thành viên Ban kiêm soát và Nguoi quán lý Công ty n�m 2022; TÝ trinh vÁ viêc ký 
kêt hop �ông mua bán xäng dâu. 

4. Bàu ci thành viên HÙi �ông quán tri, thành viên Ban kiÃm soát nhiÇm ký 
2022 2027: 
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4.1 Thông qua Quy chê bâu ci: 

Dai hÙi �â nhât trí thông qua Quy chÃ bâu cù do Chù toa d¡i hÙi trinh bày vÛi sÑ 
phieu biêu quyêt nhât tri là 100% tông só phiêu có quyên bi¿u quyêt cça tât cå co �ông và 
dai diÇn có dông dår hop. 

4.2 Thông qua danh sách de ci: 
- Chù toa �¡i hÙi thông báo v�n b£n sÑ 030/PTC-HÐTV cça HÙi �ông thành viên 

Töng công ty DËch vu Xäng dâu Petrolimex (Tông công ty) ngày 22/03/2022 vê viÇc giói 

thieu nhan sr tham gia HÐQT, BKS Công ty PTS Hà Tây nhiÇm ký 2022-2027, theo dó: 

+Tông công ty tiêp tuc cë ông Lê Tu Cuong- Chu tich HÐQT Công ty làm truóng 

nhom dai diÇn vón cça Tông công ty và tham gia H�QT dê giï chúe Chù tjch HDQT 

Cong ty 
+Tông công ty tiêp tuc cù ông Nguyên Tù Bình - Giám �ôc Công ty làm thành 

viên nhóm d¡i diÇn vôn cça Tông công ty và tham gia HÐQT �ê giï chúc thành viên 

HÐQT Công ty. 

+Tông công ty tiêp tuc cù ông Nguyen Tiên Cuong - Phó giám dôc Công ty làm 

thành viên nhóm d¡ai diÇn vôn cça Tông công ty và tham gia HÐQT dê giï chéc thành 

viên HDQT Công ty.

+Tông công ty giói thiÇu bà Duong Tú Oanh �ê Dai hÙi �ông cô �ông bâu vào Ban

kiêm soát dê giüë chúrc Truong ban kiêm soát Công ty (chuyên trách).
- Chu toa Dai hÙi thông báo don �ê cù thành viên HÐQT do nhóm cô �dông sÝ hïu 

10% vôn diêu lÇ Công ty giói thiÇu gôm: 

1- Ong Vk Quang Tuan 

2- Ông Bui Trung �inh 1891Chù toa E¡i hÙi thông báo �on �ê cë thành viên BKS do nhóm cô �ông so hïury
H 
VA DICHVU 
OLIMEX/*

ATAY 

10% von diêu lÇ Công ty giói thiÇu gôm: 

1- Ong Ngô Ngoc V+nh

2- Ong Hoàng �éc DiÇn 
YG -T 

4.3 Bàu thành viên HÐOT, BKS nhiÇm ky 2022-2027 

Dai hÙi d� tiên hành bô phiêu bâu Thành viên HÙi �ông quän tri/, Thành viên Ban 
kiêm soát Công ty nhiÇm ky 2022-2027. Ban kiêm phiêu tiên hành phát phiêu bâu cù cho 
co dông và �¡i diÇn cô �ông då hop dê bâu.

5. Thào lun và phát biêu tgi Dai hÙi:

Ông Doàn V�n Thu, Chù tjeh HÙi �dông thành viên Tông công ty Djch vs Xäng 

dàu Petrolimex - Dai diÇn cô �ông chi phôi phát biêu. 

Ông Le Ty Cuong Chù tÍa �¡i hÙi trân trong cåm on và tiêp thu ý kién chi �¡o 
cua ông Doàn V�n Thu, Chç tich HÙi �ông thành viên Tông công ty Djch vu X�ng dâu 
Petrolimex - Dai diÇn cô �ông chi phôi. 

6. Co dong bi¿u quyêt thông qua các nÙi dung �ai hÙi. 

6.1 Thông qua Báo cáo ho¡t �Ùng cça HÙi �ông quån trË n�m 2021 và Ké ho¡ch 
n�m 2022. 
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6.2 Thông qua Báo cáo kêt quå kinh doanh n�m 2021, muc tiêu, dËnh huÓng và giái 

pháp n�m 2022. 

6.3 Thong qua Báo cáo ho¡t �Ùng cça Ban kiêm soát Công ty n�m 2021 

6.4 Thông qua To trinh lya chon don vË kiém toán Báo cáo tài chính n�m 2022. 

6.5 Thong qua Báo cáo tài chính n�m 2021 dã duoc kiêm toán và Phuong án phân 

phoi lgi nhuän n�m 2021. 

6.6 Thong qua Báo cáo quyêt toán tiên luong, thù lao cça thành viên HÙi dóng quan 
tri, thành viên Ban kiêm soát và Nguoi quån lý Công ty n�m 2021 và To trinh PhuOng án 

ve quý tien luong, thù lao cça thành viên HÙi �ông quan trË, thành viên Ban kiëm soat v 

Ngroi quan lý Công ty n�m 2022.

6.7 Thông qua TÝ trinh vê viÇc ký két hop �ông mua bán x�ng dâu. 

7. Cong bô kêt quå bâu eù thành viên HÐQT, thành viên BKS Công ty nhiÇm
ky 2022-2027: 

7.1 Danh sách trúng cë thành viên HDQT Công ty nhiÇn ký 2022-2027, gôm có:

1- Öng Le Tu Cuong 

2- Ong Nguy�n Të Binh

3- Ong Nguyên Tiên Cuong 

4- Ong Bùi Trung �inh 

5- Ong Vü Quang Tuán 

7.2 Danh sách tring cæ thành viên BKS Công ty nhiÇn1 ky 2022-2027, gôm có:

1- Bà Durong Tú Oanh

2- Ông Hoàng �úe DiÇn

3- Ong Ngô Ngoc Vînh

HÐQT và BKS Công ty nhiÇm ky 2022-2027 ra mät �ai hÙi 

8. Thur ký �¡i hÙi thông qua Biên ban và Ngh/ quyêt �ai hÙi 

Dai hÙi da tiên hành biêu quyêt thông qua Biên bàn và NghË quyêt �¡i hÙi vÛi sÑ 
phieu bi¿u quyét nhât trí là 100% tông sô phiêu có quyên biêu quyêt cça tât cå cô �ông và 

dai diÇn có �ông då hop. 

Biên bàn này dugc Thu ký �ai hÙi ghi l¡i dây dù, trung thåe và �ugc các cô �ông 
tham du �ai hÙi nhât trí thông qua. 

Ong L& Tu Cuong, Chú toa Dgi hÙi phát biêu bÃ m¡c Dai hÙi.

Buoi hop kêt thúc 1lh30 cùng ngày./.

5002878
EONG GHU TOA 
cO PHAN 

VAN TAIYADIjCH VY 
PEROLIMEX/ 

THU KÝ 

eHATAYHA 
Bà Ngo ThË Vui ONG Tng Lê Tu Cuong 
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TÓNG CONG TY DICH VU XÄNG DAU PETROLIMEX CONG HÖA X HÖI CHn NGH*A VI�T NAM 

Doc lp -Ty do -H¡nh phúeCONG TY CÖ PHÀN VAN TÅI VÀ D.CH VU 
PETROLIMEX HÅ TÄY 

S: 04 PTSHT-NQ-DHÐCÐ Hà Noi, ngày 07 tháng 04 n�m 2022 

PETROLIMEX 

NGHI QUYÈT 
Dai hÙi �ông cô �ông thurong niên n�m 2022

Công ty cô phân Vn tai và DËch vå Petrolimex Hà Tâây

DAI HOI ÐÔNG CÔ �ÔNG
CONG TY cO PHÂN VÂN TÅI VÀ DICH Vr PETROLIMEX HÀ TAY 

Can cr Luât Doanh nghiÇp sô 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 
C�n cú �iêu lÇ Công ty cô phân Vn tài và Djch vu Petrolimex Hà Tây:
C�n cú Biên bàn hop �¡i hÙi �ông có �ông thuòng niên n�m 2022 Công ty cô phân 

Van tài và DËch vå Petrolimex Hà Tây ngày 07/04/2022, 

QUYÈT NGH.: 

Diêu 1. Dai hÙi �ông cô dông thuong niên n�m 2022 Công ty co phàn Vn tài và 
Dich vy Petrolimex Hà Tây nhât tri thông qua các nÙi dung sau (chi tiêt các nÙi dung
dinh kèm):

1. Báo cáo hoat dÙng cça HÙi �ông quàn trË nm 2021 và dinh huóng n�m 2022 
2. Báo cáo kêt quà kinh doanh n�m 2021 và Kê ho�ch kinh doanh n�m 2022 cça

Công ty; MÙt sô chi tiêu chính nhu sau: 

Don vi Kê hoachThyc hiÇn
tinh n�m 2021 

M km47.868.108 

STT Chi tieu 
n�m 2022

1Sán lugng vn tåi 49.900.000 

2 Sän luong bán x�ng dâu M 23.448 24.200

3 | Doanh thu Tr �ông| 466.486 510.155

4 Loi nhuân truóc thuÃ Tr dông 5.902 5.200 

5 Loi nhuan sau thuê Tr dong 4.672 4.138 

6 Chia co túc 10% 10% 
3. Báo cáo ho¡t �Ùng cça Ban kiêm soát Công ty n�m 2021. 

4. To trinh lua chon Dom vË kiêm toán Báo eáo Tài chính Công ty n�m 2022. 

5. Báo cáo ài chính näm 2021 da duoc kièm toán và Phuong án phân phói løi 
nhun n�m 2021.Trong dó, trà cô túc n�m 2021 vÛi míéc 10% bàng tien. 

6. Báo cáo quyêt toán tiên luong, thù lao cça thành viên HÙi �Óng quán tri, thành 
viên Ban kiêm soát và Nguoi quan lý Công ty n�m 2021; trong dó: 

Tong tiên luong cça Nguoi qu£n lý (Chù tich HÐQT, Ban giám �ôc, Kê toán 
truong, Truong BKS) là 2.532.784.800 dông. 



- TÓng thù lao cça các thành viên HÐQT không chuyên trách, thành viên BKS 

không chuyên trách là: 236.691.000 �ông.
7. Phuong án vê quù tiên luong, thù lao cúa thành viên HÙi �ông quan trË, thành 

viên Ban kieêm soát và Negui quån lý Công ty n�m 2022; trong dó: 
- Tông quý tiên luong cça Nguôi qu£n lý (Chç tjch HÐQT, Ban giám �ôc, Kê toán 

truong, Truong BKS) då kiên là 2.854.288.500 dông. 
Tong thù lao cça các thành viên HÐQT không chuyên trách, thành viên B)KS 

không chuyên trách dy kiên là: 273.861.000 dông. 
8. Phuong án lra chÍn don vË kiÃm toán báo cáo tài chính Công ty PTS Hà Tây 

n�m 2022. Uy quyên cho HÐQT Công ty lua chon mÙt trong ba don vj sau dây thåc hiÇn 

Kiêm toán báo eáo tài chính Công ty PTS Hà Tây n�m 2022 dó là: 
Công ty TNHH kiÃm toán An ViÇt 

Công ty TNHH kiêm toán CPA Viêt Nam
-Cong ty TNHH kiêm toán và kê toán AAC 
9. To trinh vê viÇc ký kêt hop �ông mua bán x�ng dâu.
10. Phê chuân kêt quà bâu thành viên HÐQT nhiÇm ky 2022-2027. 
Các ong (bà) có tên sau �ây �ã trúng cù thành viên HÐQT Công ty nhiÇm ký 

2022-2027: 
1- Ong Lê Ty Cuong 
2- Ong Nguyên Tù Binh 
3- Ong Nguyên Tiên Cuong 
4- Ong Vk Quang Tuân 
5- Ong Büi Trung �jnh 

11. Phêchuân kêt quà bâu thành viên Ban KS nhiÇm ky 2022-2027 
Các ông (bà) có tên sau dây �ã trúng cù thành viên Ban KS Công ty nhiÇm ky 

2022-2027: 
1- Bà Duong Tú Oanh 
2- Ong Ngô Ngoc V+nh 
3- Ong Hoàng �uc DiÇn 

DiÁu 2.Tó chéc thuc hiÇn: 
- �ai hÙi �ông cô �ông üy quyên cho HÙi �ông quân tr/ Công ty triên khai các nÙi

dung dugc �ai hÙi �ông cô �ông thông qua tai NghË quyêt này. 
Nghi quyêt này �ä dugc �¡i hÙi �ông cô �ông thuÝng niên n�m 2022 Cang ty cÑ 

phân Vân tåi và Dich vy Petrolimex Hà Tây thông qua và có hiÇu lyc kê të ngày 
07/4/2022. 

Tat cà có �ông, HÙi �ông quan tri, Ban giám dôc, Ban kiêm soát và các tô chéc,
cá nhân có liên quan có trách nhiÇm thi hành NghË quyêt này./. 

TM. DAI HOI DÔNG CÓ �ÔNG 
EETE THQI DONG QUÄN TR. 
cONG TY 

HAN 
VAN TAI YA DICH Vr 

PEROLIMEX* 
HA TAYA 

Noi nhan: 
- UBCKNN (thay b/c) 

- So GDCK HN (công bÑ TT) 

- Cong b TT trên website Cty 

- HÐTV TCTPTC (thayb/c) 
- Các TV. HÐQT CIy (dë chi dao t/h) 
- Các TV. BKS Cty (�ë ki¿m soát) 
- Ban GD Cty (dé tó chúc t/h) 

- Luu VT, TK HÐQT CTy. 

TP 

Lê Ty Cròmg
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TONG CÔNG TY DICH Vr XD PETROLIMEX cONG HÒA X HOI CHn NGH*A VIET NAM 
cONG TY CP VAN TÁI VÅ D.CH Vr 

PETROLIMEX HÅ TÄY 

DÙc lp- Tu do - H¡nh phúc 

-----000------ 
Hà Noi, ngày tháng 04 n�m 2022 

PETROLIMEX 

BÁO CÁO HOAT �ONG 
CUA HOI �ÔNG QUÁN TR. NAM 2021 

Kinh thwa: Các Quý v/ có �ông và Quý vidai biéu! 

Thay mat HÙi �ông quân trË (HÐQT), Tôi xin trinh bày báo cáo ho¡t �Ùng cça 
HÐQT n�m 2021 và báo cáo, �e xuât mÙt só �Ënh huóng trong n�m 2022 nhu sau: 

I. DAC DIËM TINH HINH: 
1. Thuân loi: 
- Näm 2021, d¡i dËch COVID-19 tiêp tuc gây ånh huong lón �ên ho¡t �Ùong

san xuât kinh doanh cça mÍi quôc gia trên thê giói. Trong nuóc, làn sóng dËch 
COVID-19 bùng phát tir cuôi tháng 4/2021 vÛi biên chung mÛi có tôc �Ù lây lan
nhanh chóng, nguy hiêm dien biên phue tap tai nhieu dËa phuong, ánh huóng 
nghiem trong dên �oi sông, an toàn cça nguÝi dân và phát triên kinh tê- x� hÙi.
Trong bôi cành �ó, vói su länh �¡o thông nhât cça cå hÇ thông chính trË và su chi 
�¡o, diêu hành quyêt liÇt cça Chinh phü; s �ông lòng, nhât trí cça các câp, các 
ngành, các �Ëa phurong; sr ùng hÙ, chia së và tham gia tích cyc cça các tâng lóp 

nhan dân, cÙng dông doanh nghiÇp, kinh tê-x� hÙi nuóc ta �ã �¡t �uoc kêt quà dáng 
khích lÇ. Tinh hinh kinh doanh cça Công ty tuy có bË ánh huóng nhung duói su 
länh �¡o, chi �¡o kip thÝi, dúng hróng cüa HÐQT, kêt thúc n�m 2021 Công ty �ã 
dat duoc kêt quà nhu mong muôn.

- Hoat dÙng vn täi x�ng dâu cça Công ty duoc duy tri ôn dËnh theo su phân 
cong thË truong vn chuyên và giá cuóc cua Tâp �oàn.

Hoat dÙng kinh doanh xäng dâu dugc Tåp �oàn/ Tông công ty giao mírc läi 
gop bán lè xäng dâu ôn dinh, bäo �äm bù ��p chi phí bán lê� các ciua hàng. Näm
2021, công ty tn dung co hÙi các thoi diêm täng giá x�ng dâu �Ã thu �uge loi 
nhuan të chênh lÇch giá hàng tôn kho. 

- Duoc Tp �oàn hô tro nguôn vôn kinh doanh vói lãi suât uu däi giúp Công 
ty chù �Ùng và hiÇu quà hon trong công tác tài chính. 

2. Khó kh�n: 
2.1. Trong hogt dÙng kinh doanh v¡n tâi 

- Anh huong cça dich Covid-19 sau các dot phong toa, gi�n cách kéo dài h¡n 
chê các hoat dÙng dich vu dân dên nhu câu tiêu ths x�ng dáu giäm, sán lugng vn 
tài x�ng dâu cùng bË ánh huóng giàm theo.
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TP Hà NÙi và mÙt só tinh/ thành phäi thåc hiÇn Chi thË 16/CT-TTg, �·c biÇt 

ngày 23/7/2021 Chú tich UBND TP Hà NÙi ban hành Chi thË 17/CT-UBND thåc 
hien gian cách xâ hÙi trên �Ëa bàn TP Hà NÙi trong thÝi gian dài dê phong chông 

dich Covid-19, Công tác vn tài x�ng dâu cça Công ty g�p rât nhieu khó khän: 

hoi gian vn chuyên t�ng lên rât nhiÃu do phài thårc hiÇn nhiêu thç tåc liên quan 

den quy djnh phòng chông dËch Covid-19, làm giàm n�ng suât vn tài, phát sinh rât 

nhiêu chi phí. 
-Vn tài cho Petrolimex Lào bË dùng hoat �Ùng do ånh huong cça dËch Covid 

và Petrolimex Lào g�p khó kh�n vê tài chinh. 
2.2. Trong ho¡t �Ùng kinh doanh xäng dûu 
Do thoi gian thrc hiÇn cách ly toàn x� hÙi trên ph¡m vi toàn TP Hà NÙi kéo 

dai (tù 24/7/2021 �en 21/9/2021) dê phòng chông dËch Covid-19, sán luong bán 

X�ng dâu trên dËa bàn Hà NÙi bË sut giàm m¡nh làm giam nguôn luong KDXD cua

Công ty. 
- Canh tranh trong kinh doanh x�ng dâu dien ra gay g�t giïa các �âu môi và 

TNPP, só luong cëa hàng x� hÙi phát triên nhanh và có các co che giam giá dë thu 
hút khách hàng. ViÇc c¡nh tranh con o nguôn hàng không rõ nguôn gôc vói muc 

chiêt khâu cao. 
- Viêc �àu tu xây dung mÛi CHXD trên dia bàn Hà NÙi rát khó khän do các 

thù tuc phúc t¡p, chi phi thù tåc và tiên dên bù dât phât sinh r�t lon. 

Truóc tinh hinh dó, HEQT công ty �ã tích cuc, chç dÙng dua nhiêu gi£i pháp 
hïu hiÇu, dông bÙ và täng cuong chi d¡o diÁu hành ho¡t dÙng SXKD cça Công ty 
vuot quanh ïng khó kh�n thách théc, �ê hoàn thành toàn di�n cácnhiÇm vu, chi tiêu
ké ho¡ch Dai hÙi �ông co �ông giao. 

II. KET QUA HOAT �ONG CjA HÐQT N�M 2021:
1. Kêt quà SXKD n�m 2021 
Kée quà thyc hiÇn mÙt sô chi tiêu chiính n�m 2021 nhu sau:
- Tông sån lugng vn täi x�ng dâu �¡t 47,8 triÇu m'.km b�ng 92% kê ho¡ch và 

96% so vói TH n�m 2020, lý do sån lugng bán cua các Công ty x�ng dâu gi£m và 

dùng vân chuyên x�ng dâu tái xuât Lâo. 

Tông sån lugng bán x�ng dâu �¡t 23.448 m3 b�ng 84% kê ho¡ch và 87% so 
vói TH n�m 2020. Trong dó bán l� là 23.170 m° b�ng 87% kê hoach và 91% so vÛi 

TH n�m 2020. 
- Tông loi nhun truóc thuê d¡t 5.902 uriÇu �ông d¡t 121% ké ho¡ch và 126% 

so vói TH n�m 2020. Lgi nhun sau thuê là 4.672 triÇu �ông b�ng 127% so vÛi 

thuc hiÇn n�m 2020.
Thu nhp binh quân cho nguoi lao dÙng là 11.213.000 �ông/nguoi/tháng, 

t�ng 3% so vói n�m 2020. 

-Ty lÇ trå cô túc 10% �at 125% kê hoach. 
- Công ty dàm bào an toàn tuyÇt �ôi vê moi m·t hoat dÙng, tinh hinh tài chính 

lành m¡nh. 
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2. Dánh giá vê các m·t ho¡t �Ùng cça công ty 
N�m 2021, HÐQT hoat dÙng theo dúng quy dËnh cça �iêu lÇ, Lut doanh 

nghiÇp. Các cuÙc hÍp cça HÐQT drgç duy tri deu �·n, dung �iëu lÇ. HÐQT �� 
bám sát tinh hinh thåc tê cua công ty dê triên khai �áy dç, kip thÝi và hiÇu qu£ các
Nghi quyêt �¡i hÙi �ông có �ông. HÐQT dã dua ra và triên khai các giài pháp phù 
hop nham tàng cuong cóng tác quán lý,chi d¡o, giám sát các ho¡t dÙng cça Công ty 
và thuc hiÇn tôt chéc n�ng nhiêm vu. 

Trong n�m 2021, HÐQT dã tô chúc hop 04 phiên, tô chúc 05 lân lây ý kiÃn 
các thành viên HÐQT b�ng v�n bàn �ê quyêt dËnh các nÙi dung thuÙe chéc trách, 
nhiÇm vy. MÙt sô công viÇc chính HÐQT �ã thuc hiÇn nhu sau:

ay dung kê ho¡ch s£n xuât kinh doanh và các ké ho¡ch khác trinh �¡i hÙi 
dông co d�ông 2021 thông qua. 

- Thông qua các Báo cáo tài chính kiêm toán và �ánh giá kêt quà hoat dÙng
san xuât kinh doanh cça Công ty hàng quý và n�m 2021.

Chi dao thåc hiÇn trå cô téc n�m 2020 b�ng tiên cho cô �ông hiÇn hïu.
Sua doi, bô sung và ban hành Quy chê quán lý nÙi bÙ phù hop vÛi quy dËnh

cça pháp luat và quy dËnh cça Tp doàn X�ng dâu ViÇt Nam, Tông công ty Djch vå 
x�ng dâu Petrolimex dê quän lý, giám sát, diêu hành hoat dÙng cua Công ty.

- Chi dao dËnh huóng phát triên kinh doanh, xây dung các dinh múc kinh tê kù thuat, công tác �âu tu, áp dång phân mêm qu£n tr/ doanh nghiÇp ERP. 
- Chi dao các giäi pháp �ê tiêp tåc duy trì các cua hàng xäng dâu thuê và xin

thú uc du án dâu tu xây dåumg mói cua hàng x�ng dâu. 
Chi d¡o công tác to chuc, cán bÙ diÇn HÐQT công ty qu£n ly. 

- Chi �¡o tó chúc hÙi nghj hÙi nghË tông kêt công tác n�m 2021 và hÙi nghË nguoi lao �ông n�m 2022. 
Chi d¡o, dinh huóng công tác xây dung kë ho¡ch n�m 2022 và công tác tô chúc Dai hÙi �ông cô �ông thuong niên n�m 2022. 

3. Công tác giám sát �ôi vói Giám dôc và nguoi quán lý. Vói vai trò, quyên h¡n và trách nhiÇm cça minh, HÐQT �ä tích cuc trongcông tác länh �¡o, chi �¡o, theo dõi sát sao hoat dông cça Giám �ôc và nguÝi quän ly khác, kip thÝi giai quyêt nhïng vân �ê phát sinh thuÙc thâm quyên cça HÐOT nham t¡o �iêu kiÇn thun loi nhât cho hoat �Ùng diêu hành cça Giám �ôc, các thành viên Ban giám �Ñc Công ty. 
HÐQT �à chi �¡o, giám sát hoat �Ùng cça Giám dôc thông qua �ánh giá tinh hinh, kêt quá thåc hiÇn nhiÇm vu kë ho¡ch sån xuât kinh doanh hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và n�m 2021, quyét dinh nhïng måc tiêu cå thê và dê ra các chç trurong,dinh huómg và giài pháp trong tâm dë Giám dôc Công ty tó chéc triéên khai thuc hien. 
Trong n�m 2021, theo chi d¡o cça HÐQT, Ban �iêu hành �� chi �¡o quyêt liÇt và thuc hiÇn tôt chúc trách, nhiêm vu. Nhiêu m�t ho¡t dÙng cça Công ty dugc d·c biÇt quan tâm nhu: công tác �âu tu; tiêt giàm, së dång hãp lý chi phí; rà soát, ban 
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hành các �Ënh méc kinh tê ký thuât; qu£n lý cht chÁ công ng, bào dàm an toàn tai 

chinh và hiÇu quà kinh doanh. 
Nhin chung n�m 2021, Giám �ôc, các thành viên Ban giám �ôc và nguoi quàn 

lý Công ty �ã thuc hiÇn có trách nhiÇm và hiÇu quà các chi �ao, nghË quyêt, quyêt 

dinh cça HÐQT. HÐQT ghi nhn và dánh giá cao nhïng thành tích và k¿t quà �iêu 

hành sån xuât kinh doanh n�m 2021 cua Ban Giám dôc Công ty. 

4. Dánh giá kêt quà ho¡t dÙng cça tùrng thành viên HÐQT n�m 2021 

1/Ong Lê Tu Cuông-Chu tich HÐQT: Hoàn thành tôt chúc trách, nhiÇm vå 

duoc giao; n�m 2021 dã cùng vÛi tp thê HÐQT chi �¡o, quan lý, dieu hänh ho¡t 

dong cua Công ty hoàn thành các chi tiêu kê hoach duoc �HÐCÐ/và Tông công ty 

giao, báo �àm an toàn vê moi m·t ho¡t dÙng; châp hành tôt các quy dËnh cça Pháp 

lut, Dieu lÇ công ty, nghË quyêt và quyêt dËnh cça HÐQT. 
Chi d¡o và giám sát ho¡t dông cça Ban diêu hành Công ty thông qua các công 

viÇc nhu: Chi �¡o công tác xây dung và thåc hiÇn kê ho¡ch SXKD; chi d¡o công
tác rà soát dê ban hành các �inh múc kinh të ký thut; sça dôi, bô sung và ban hành 

cac Quy chê qu£n lý nÙi bÙ; chi d¡o và giám sát công tác �âau tu thuÙc thâm quyên 

cua HDQT; công tác tô chéc cán bÙ; công tác tài chính; công tác �âu tu; chi dao

thuc hiÇn các công viÇc khác theo dúng Luât doanh nghiÇp và �iêu lÇ Công ty. 

2/Ong Nguyên Tu Binh -Uy viên HÐQT, Giám �ôc công ty: Tham du �ây dù 

các cuÙc hop HÐQT, tham gia ý kiên �ây �ç các lân HÐQT công ty tô chúc lây ý 

kiên các thành viên HÐQT b�ng v�n bàn. Hoàn thành tôt công viÇc chi d¡o, diêu 

hành hoat �Ùng h�ng ngày cça công ty và các công viÇc duoc HÐQT phân công cu 

thê nhu: Truc tiêp theo dôi, chi dao hoat dÙng kinh doanh vân tài; phát triên thË 

truong vân tài; công tác an toàn; công tác thåc hành tiêt kiÇm chông tham nhkng, 

l�ng phí; các công viÇc khác do HÐQT phân công. 
3/ Ong Vü Quang Tuân - Uy viên HÐQT công ty: Tham du dây dç các cuÙc 

hop HÐQT, tham gia ý kiên day �ù các län HÐQT công ty tô chéc lây ý kiên các

thành viên HÐQT b�ng v�n bán. Hoàn thành tôt mÍi chuc trách nhiÇm vu duoc 

phân cong, cu thë: Trrc tiep chi �2o, giam sat hoat dÙng vn tái, kinh doanh x�ng 

dâu giïa Công ty vÛi Công ty Xäng dâu Hå Son Binh; hoàn thành các nhiÇm vu 

khác do HÐQT phân công. 
4/ Ông Nguyên Tiên Curong -Uy viên HÐQT: Tham du dây �ç các cuÙc hop 

HÐQT, tham gia ý kiên �ây dú các lân HÐQT công ty to chúue lây ý kiên các thành 

viên HÐQT b�ng v�n b£n. Hoán th£nh tôt cåc nhiÇm vu do HÐQT phân công, cu 

the: Truc tiêp chi �¡o, dieu hánh công tac kinh doanh x�ng dâu, kinh doanh các 

hàng hóa, sån phâm dich vå khác cua Petrolimex; công tác phát triên cùa hàng x�ng

dàu: thurc hiÇn công tác thanh tra, kiem tra, hoàn thành các nhiÇm vu khác do 

HÐQT phân công. 
5/ Ông Bui Trung �inh-Uy viên HÐQT: Tham du �ây �u các cuÙc hop 

HÐOT, tham gia ý kien �ay du cac lan HÐQT công ty tô chéc lây ý kiên các thành 

viên HÐQT b�ng v�n bán; ho£n thänh các nhiÇm vu do HÐQT phân công. Theo 
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doi, giám sát thË phân vn tài Tông công ty giao cho công ty vân chuyên; công tác 
phát triên thË truòng vn täi; các nhiÇm vå khác do HÐQT phân công. 

6. Thù lao và chi phi ho¡t �Ùng cüa HÙi �ông quan tri. 
- Tiên luong, thù lao cça HÐQT duoc thrc hiÇn theo dúng quy dËnh cça Nhà 

Nuoc, Diêu lÇ công ty vå NghË quyët D¡i hÙi �ông cô dông thuong nien n�m 2021. 

Tong tiên luong, thù lao cça các thành viên HÐQT n�m 2021 là 1.339,182 

triÇu �ông.
III. PHUONG HUÖNG N�M 2022 
Tinh hinh kinh doanh cça công ty n�m 2022 du báo không có nhiêu thay dôi 

so vói n�m 2021, vân ph£i chju nhiêu áp luc khó kh�n do thË truÝng kinh doanh 

Xang dau và vn täi x�ng dâu së ngày càng canh tranh khöc li�t, chi phi dau vao 

kinh doanh vn tài phát sinh t�ng, tiêp tåc ành huong cça dËch Covid-19. 
Xuât phát të bôi cành dó, HÐQT Công ty dê ra dËnh huóng kë ho¡ch vå giái 

pháp trong tâm cho n�m 2022 nhu sau: 

1. MÙt sô chi tiêu kê ho¡ch co bàn 
San luong vn tài x�ng dâu: 49,9 triÇu m'.km, t�ng 4% so vÛi thuc hiÇn n�m

2021. 
Sán luong bán x�ng �§u: 24.200 m. Trong dó: Bán l� 23.900 m', täng 3% so 

voi thuc hiÇn n�m 2021. Bán buôn 300 m. 
- Tông loi nhun truóc thuê: 5.200 triÇu �öng, t�ng 6,5% so vói kê ho¡ch n�m 

2021.
Trå co túc 10%, b�ng 100% so vói thårc hiÇn n�m 2021. 

- Tien luong binh quân 10,3 triÇu �ông/nguòi/tháng 
- Nop ngân sách nhà nuóc 8.050 triÇu �ông. 
2. Các nhiÇm vy giäi pháp trong tâm 
2.1. Chi dao công tác bào ��m tuyÇt �ôi an toàn trong quá trinh SXKD là måc 

tiêu hàng dàu, t�ng cuong công tác kiem tra giám sát vê phòng cháy chïa cháy, bão 
v môi truòng, công tác bão �àm an toàn giao thông, công tác an ninh, an toàn t¡i
các CHXD và phuong tiÇn vn tåi x�ng dâu; 

2.2. Chi dao triên khai �ông bÙ các giäi pháp dÃ phán dâu hoàn thành tÑt nhât
các chi tiêu kê ho¡ch SXKD; 

2.3. Chi �¡o tô chúc tôt hoat dÙng SXKD, phát trién thË truong, khách hàng,
tang hieu qu£, ch¥t lugng dich vu; tÑ chéc tÑt công tác vn t�i dé giäm giá thành; 
gia tang sàn luong, nang suát lao dÙng; dáy m¡nh phát triên kinh doanh hàng hoá 
khác. 

2.4. Chi d¡o co câu l¡i phuong tiÇn vn t£i cho phù hop dê nâng cao hiÇu suât 
su dung phuong tiÇn, t�ng n�ng suât, h¡ giá thành v¡n täi. Triên khai các thç tuc då 
án dâu tu nhà v�n phòng và dy án dâu tu mói cëa hàng x�ng dâu. 

2.5. Chi dao công tác thuc hành tiêt kiÇm, chông l�ng phí �Ã nâng cao hiÇu 
quà kinh doanh; 



Kinh thua các Quý vi có �ông và các Quý vi d¡i biêu, 
Nhin chung n�m 2021 hoat dÙng SXKD cua Công ty gap nhiêu khó khän, 

nhung vói sy �oàn kêt và nô lyc cao, HÐQT dã triên khai tich cyc, dáy du, kip 
thoi và có hiÇu quå NghË quyêt cça Dai hÙi dông cô dông n�m 2021, däm bao 

tuan thu các quy �Ënh hiÇn hành và hoàn thành tôt các chi tiêu kê ho¡ch 

DHDCD giao. 
Thay mat HÐQT, Tôi xin trân trong càm on Tông công ty Dich vu xäng dâu 

Petrolimex (công ty me) dã quan tâm và tao diêu kiÇn giúp dö Cóng ty; döng thoi

cüng xin dugc càm on các Quý vË Cô dông, các dôi tác, khách hàng d� tin trong 

va ung hÙ Công ty trong nhïng n�m qua. Vói tinh thân trách nhiÇm truóc các co 

dong, HBDQT và Ban dieu hành công ty phát huy tinh thân trách nhiÇm, nûng 

cao nh chu dpng sáng tao dë phân dàu hoàn thành tôt nhât các chi tiêu kê 

hogch n�m 2022 d� dê ra. 
Thay mat HÙi dông quän triË, Tôi xin kính chúccác Quý vË cô dông và Quý v 

dai bieu súc khöe, h¡nh phúc và thànhcông. 

TM. HOI DONG QUÄN TR. 
050036739 
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PETROLIMEX 

BÁO CÁO KÉT QUÅ QUÅN LÝ �IÈU HÀNH
HOAT DONG SXKD N�M 2021, MUC TIÈU �INH HUÓNG 

VA GIÁI PHÁP N�M 2022 CÜA BAN QUÁN LÝ �I�U HÅNH 

Kinh thua Các Quý vj có dong! 
Kinh thua các Quý vi/ �ai biéu! 

Thuc hien NghË quyêt cça Dai hÙi �ông cô �ông thuòng niên n�m 2021, trong 
bôi cånh rât nhiêu khó kh�n, thách théc, ho¡t �Ùng sån xuât kinh doanh cça Công
ty chju nhiêu bât loi, nhung duoc su hÑ rg cça Tông công ty, cùng vÛi sy vào cuÙc 
cça các tô chéc chính trË �ång, Công doàn, Doàn thanh niên, kêt hop vói tinh thân 
nô lue cô g�ng cao cça toàn thê CBCN, Công ty �a triên khai �ông bÙ nhiêu giài 
pháp tích cyc �ê thuc hiÇn tôt nhât nhiÇm vå kê hoach duoc �HÐCÐ gia0. 

I KÊT QUÁ SXKD N�M 2021 
1. Kêt quà kinh doanh: 

Don Thrc hiÇn | Thårc hiÇn So sánh 
vË tính n�m 2020 Chi tiêu 

San lugng thyc hiÇn: 
Sän luugng vn tåi 

San lugng bán XD M 26.819 23.448 

Stt n�m 2021 (%) 

M'km 49.785.679 47.868.108 96 
87 

2 Doanh thu thuân Tr.d 424.060 466.486 110 

3 Tông loi nhun truóc thue Tr.d 4.650 5.902 126 

4 Tông loi nhun sau thuê Tr.d 3.675 4.672 127

5 Tông giá trË �âu tu Tr.d 4.956 4.135 83 

Thuyêt minh: 
1.1. Vê kinh doanh vn tài: 

a) Thi truong và sån lugng vn chuyên: Tông sån lrgng vn tài XD n�n
2021 d¡t 47.868.108 triÇu m'.km, b�ng 92% kë ho�ch và 96% cùng ky. Trong d6: 
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Van chuyên cho Công ty XD Hà Son Binh d¡t 26.451.925 m' km, bäng 89%%
kê hoach và 94% cùng ky.

Van chuyên cho Công ty XD �iÇn Biên �¡t 12.813.232 m° km, bäng 103% 
ke ho¡ch và 109% cung ky. 

- Vn chuyên x�ng dâu tái xuât Lào �¡t 134.037 m km,bàng 13% kê ho¡ch và 

12% cùng ky. 
-Vn chuyên cho Công ty XD Hà Nam Ninh �¡t 5.922.960 m'.km, b�ng 87% 

kê hoach và 93% cùng ky. 
SL vân chuyên nÙi bÙ, khác �¡t 2.545.954 m'.km, b�ng 108% kê ho¡ch và 

114% cùng ky. 
b) Ve phuong tiÇn vn tai và hiÇu quå khai thác phuong tiÇn: 
- Tinh dên thÝi �iêm 31/12/2021, tông phurong tiÇn toàn công ty là 98 xe 

tuong ng tông dung tích 1.621 m3 (dung tích binh quân là 16,5 m3); 
- N�ng lye vn chuyên tôi �a có thÃ �¡t �uoc là 64 triÇu m3.km vi vy cân �ôi 

voi nhu câu vn chuyên cça näm 2021 thi công ty mói chi khai thác 75% n�ng lyc; 

He sô ngày xe tôt trên tông sô ngày xe có là 0,99; 
- He sô ngày xe vn doanh là 0,73; 
-Cy ly vn chuyên binh quân ngày �êm là 208 km/ngày �êm; 
- Cu ly vân chuyên binh quân có hàng là 104 km; 
- Näng suat phuong ti�n là 2.460 m3.km/m3 xe/tháng; 
- Näng suât lao �Ùng là 40.704 m3.km/nguoi/tháng. 
c) Doanh thu và chi phí vn t�i n�m 2021: 
- Tông doanh thu: 95.080 triÇu �ông, b�ng 96% k� ho¡ch và 102% cùng ky.

Don giá cróc binh quân toàn công ty: 1.986 �ông/m3.km 

- Giá thành vn tâi: 1.933 dông/m3.km. 
d) Loi nhuan vn täi truóe thuê dat 2.566 triÇu �ông, b�ng 89% kê ho¡ch và 

103% cùng ký. 
1.2. Kinh doanh x�ng dâu: 
a) Tong sån lugng bán n�m 2021: 23,448 m3, b�ng 84% kê ho¡ch và 87%

cùng ky. Trong �ó: 

Bán lé, nÙi dång: 23.170 m3, b�ng 87% kê ho¡ch và 91% cùng ky. 
- Bán khác (bán buôn): 278 m3, bäng 20% kê ho¡ch 21% cùng ky. 

b) Tinh hinh bán xäng dâu: 

- DËch bÇnh Covid-19 �ã tác �Ùng ånh huong rât lón dên nhu câu tiêu dùng 

xäng dàu, �·c biÇt là 60 ngày Hà NÙi thåe hiÇn giän cách tù 24/7 �ên 21/9. Tuy 

nhiên các cëa hàng cça công ty �� nô låc cao dê vùa thsrc hiÇn tôt công tác phòng 

chong dËch �âm bäo an toàn, vùa co g�ng hoàn thành tôt nhât nhiÇm vy kê ho¡ch 
duoc giao vÛi nhïng kêt quå �áng khích lÇ. 



- Các cùa hàng �¡t kêt quå tot nhât bao gôm: CHXD ViÇt Zin �¡t 99% kéé 
ho¡ch và 104 % cùng ky; CHXD Dông Bàng d¡t 120% k� ho¡ch và 129% cùngky.

c) Näng suât lao �Ùng bán x�ng dàu: 
N�ng suât bán lè xäng dâu binh quân toàn công ty là 26,5 m/nguoi/tháng 

tính cå lao �Ùng quán lý cua hàng). Bán x�ng dâu bË ånh huomg të d¡i dich Covid- 

19, phäi thyc hiÇn Chi thË 16 vê gi�n cách x� hÙi do �ó n�ng suât lao �Ùng giäm 6% 
so vói n�m 2020 (28,3 m3). 

d) Doanh thu và chi phi kinh doanh x�ng dâu: 

Tông doanh thu: 365 ty �ông, b£ng 99% k� ho¡ch và 113% cùng ky. 
- Tông läi gôp: 27.635 triÇu �ông, tuong úng l�i gÙp binh quân 1,179 d/lít (bao 

gom cà yêu tô giá vùng 2 và chênh lÇch giá hàng tôn kho do t�ng giàm giá). Trong 

�o thù lao bán l� là 866 �Óng/lit. 
Tong chi phí: 21.577 triÇu �ông (không tinh phân bó CF quán ly), tuong úng

chi phi 920 �ông/lít. Trong �ó chi phí bán lëè là 927 d/lit.

e) Loi nhun x�ng dâu truóc thue: 2.052 triÇu �ông, b�ng 136% kê ho¡ch và 
117% cùng ky. 

1.3. Kinh doanh hàng hóakhác
a) Sån luong, doanh thu: 

Dâu mõ nhòn: 108 m3, bäng 72% kê ho¡ch và 75% cùng ky 

Gas: 13,5 tân, bàng 71% ké ho¡ch và 80% cùng ky 
Nuóc giat: 3,958 hôp, b�ng 78% kê ho¡ch và 86% cùng ky 

- Doanh thu bào hiêm: 2.609 triÇu �ông, b�ng 87% kê ho¡ch và 92% cùng ky. 

b) Loi nhuân khác: 1.284 triÇu �ông, trong �ó có 988 triÇu dông loi nhun të 
n�m truóc chuyên sang do dieu chinh theo biên bán cua KTNN. 

2. Dánh giá tinh hinh tài chính 
Công ty nô lyc trong công tác diêu hành tài chính, sù dång hiÇu quà nguôn 

von ho trog cça Tp doàn, �áp úng kip thÝi dòng tiên �ê phåc vu công tác kinh 
doanh x�ng dâu, công tác �âu tur và mÍi m·t ho¡t �Ùng trong n�m 2021. Chi phí tài 

chính n�m 2021 là 2.329 trieu �ông giàm 1.012 triÇu �ông so vÛi cùng ky n�m 
2020, trong �ó l�i vugt �inh múc công ng t¡i v�n phòng công ty n�m 2021 chi phát 

sinh 10,5 triÇu �ông. 

N�m 2021 Công ty �ã chi �¡o råt quyêt liet trong công tác �ôn �ôc thu hòi 
công ng khách hàng và �ã �¡t dugc kêt quå tích cyc, cy thê: �� thu hôi công nã 

dây dua khó �oi (trên 3 n�m) cça Tông cuc Tài chính BQP; thu hôi 100% công no 
quá h¡n cça Petrolimex Lào (�âu n�m no 2,7 tý �ông �ên 31/12/2021 só du b�ng 
0); công ng cuóc vn tài cça Công ty XD �iÇn Biên truóc dây ng 2-3 tháng nay chi 

con no cuóc phát sinh trong tháng theo dúng hop �ông. 
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Công ty dã thre hiÇn tót công tác thu hôi công ng khách hàng khác �£rn b£o 
an toàn tài chính. 

MÙt sô chi tiêu tài chính: 

Chi tieu Don vi N�m 2020 N�m 2021 
tính 

t�ng, 
giam 

Tông gi trË tài sån Trd 102.576| 87.641-14,6% 
Doanh thu thuân Trd 424.060 466.486 +10% 

| Loi nhun tù HÐKD Trd 4.506 4.878 +8,2% 
Loi nhun truóc thue Trd 4.650 5.902 +26,9% 
Loi nhuân sau thuê Trd 3.674 4.672 +27,1%

Ty lÇ tråcô túc 8% 10% +25% 

(Só lieu BCTC dä kiem toán tai thÝi �iêm 31/12 hàng n�m). 
2.1 Tinh hình tài sån: Tông tài sån cça Công ty t¡i thoi diêm 31.12.2021 là 

87.641 triÇu �ông, giàm 14,6% so vói n�m 2020. Trong dó: Tài sån ng�n han giäm 
2,28 ty; tài sån dài han gi£m 12,6 tý. 

2.2 Tinh hinh no phài trå: Tông no phài trå tai thÝi diêm 31.12.2021 là: 
36.419 triÇu �ông, giàm tuyêt �ôi 15.933 triÇu �ông, tuong úng giam 30,5% so vÛi 
n�m 2020. 

Chi tiêu vê co câu vón Thuc hien n�m Thuc hiên 
2020 n�m 2021 

HÇ sô ng/Tông tài sån 0,51 0,41 
He sô Ng/Vôn chç sß hïu 1,04 0,71 
He sô Ng ngân hàng/Vôn chù sÛ hïu 0,1 0,1 

2.3. Tinh hinh ng phài thu khách hàng: t¡i thÝi �iêm 31.12.2021 là 6.221 triêu 
�ông. giam 3.930 triÇu �ông so vÛi dâu n�m. 

2.4. Khà n�ng thanh toán:

Chi tiêu vê khà n�ng thanh toán Thuc hiÇn n�m Thrc hiÇn
2020 näm 2021

He so thanh toán nhanh 0,37 0,45 
He so thanh toán hiÇn hành 0,66 0,92 

4 



He só thanh toán hiÇn hành nhô hon 1 và hÇ sÑ thanh toán nhanh nhô hon 0,5 
Công ty gåp �ôi chút khó kh�n trong viÇc thåe hiÇn ngh)a vu thanh toán, tuy nhiên 
van duy tri khà n�ng thanh toán ß múc an toàn. 

2.5. Khà n�ng sinh loi: 

Thuc hiÇn Thrc hiÇn n�m 
2020 (%) 

Chi tiêu tài chính 
n�m 2021 (%) 

He sô Loi nhun sau thue/Doanh thu thuân 0,8 1 

He sô Loi nhuân sau thuê/Vôn CSH (ROE) 7,3 9,1 

He so Loi nhun sau thuê/Tông tài sån (RODA) 3,5 5,3 

He s6 LN të hoat �Ùng KD/Doanh thu thuân 1 

He sô Loi nhun sau thuê/Doanh thu thuân và hÇ sô LN tù hoat dÙng 

KD/Doanh thu thuân n�m 2021 b�ng múc thåc hiÇn so vÛi n�m 2020. 

- He só Loi nhun sau thuê/Vôn CSH (ROE) n�m 2021 cao hon n�m 2020 chç 

yêu do diêu chinh theo biên bàn cça Kiêm toán Nhà nuóc. 

2.6. Nhng thay dôi ve von có dông, cô phán và co câu von:

Näm 2021, Vôn cô �ông, có phàn và co câu vón không thay �ôi. Vôn �iêu lÇ 
là 35.031.640.000 �ông. Tông sô cô phiêu �ang luru hành: 3.503.164 cô phiêu 
tuuong úúng vói vôn �iêu lÇ 1là 35.031.640.000 �ông, trong dó:

- Vôn góp cça Tông công ty dËch vu x�ng dâu Petrolimex: 17.867.130.000 

dông chiêm tý lÇ 51%. 
- Các co �ông khác: 17.164.510.000 �ông chiêm tý lÇ 49%. 

3. Công tác �âu tu CSVCKT: 

- Danh muc dâu tr d� dege quyêt toán trong näm 2021: 

TT Hang muc dâu tr Khoi KH 2021 TH 2021 TH/KH 
lrong TH (trd) (trd) (%) 

Tông giá trË �âu tr: 12.848 4.134 32,1 
1 Xe otô sitec cho x�ng dâu 

(n�m truóc chuyén qua) 
01 2.598 2.627 

2 Phân mêm quän lý nguôn 
nhân lyc ERP

01 1.137 89,2

3 Cot bom XD 01 250 293 

4 Máy phát �iÇn 02 77 

5 Den bù �ât xây CHXD 01 10.000
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Quy ché rå luong và thuóng �ôi vÛi nguoi lao �Ùng; Thôa uóc lao �Ùng tp thÃ và 

nÙi quy lao �Ùng Công ty CP vn tài và dËch vu Petrolimex Hà Tây. 

- Ban hành bÙ dinh ng¡ch: �inh ngach tiêu hao nhiên liÇu; �Ënh ngach sù dång

säm lÑp, binh diÇn; �Ënh ngach sça chïa và �on giá khoán sëa chïa �ê chuyên �ôi 

tiù co chê khoán chi phí vn täi sang hinh théc quàn lý theo dËnh ngach, minh b¡ch 

chi phi quán lý vn täi, nâng cao hiçu qu£ kinh doanh. 

- Thuong xuyên phân tich �ánh giá và khão sát �é diÁu chinh sia doi các djnh 

múc, �Ënh ngach chi phí vn täi cho phù hãp vÛi tinh hinh thrc tê.

- To chéc lây ý kiên khách hàng �ánh giá chât lugng dich v vn täi trong quá 
trinh vân chuyên giao nhn hàng giïa lái xe và khách hàng. 

Thuc hien thu phí ty �Ùng không diëng ETC và vé tháng qua tr¡m thu phi 

cho xe téc và xe ôtô con, t¡o diêu kiÇn thun tiÇn hon cho lái xe trong quá trinh vn

hành, quån lý ch·t chÃ chi phí vé câu duong, nâng cao hiÇu quå kinh doanh vn tài.

Thyc hành tiét kiÇm, chông läng phí trong tát cå các khâu ni chi phí vän 
phòng, sù dung lao �Ùng hop ly, công tác �âu tu, chi phí cåi t¡o sta chita, quán lý 

và su dung vôn có hiÇu quä. 
-Chi dao, huÛng dân, kiêm tra sát sao công tác an toàn ký thut, an toàn 

PCCC, BVMT và an toàn VSLÐ. Nâng cao ý théc trách nhiÇm châp hành quy �inh 

cúa pháp luât, nÙi quy quy chê và cça công ty, bào dàm an toàn trong moi ho¡t 
dong sån xuât kinh doanh. 

- Công ty �ã tiên hành kiêm tra �Ënh ky các CHXD thuÙc công ty và Chi 
nhánh PTS Hoà Binh, thông qua �ó dê chân chinh, quán triÇt và huóng dân các �on 

vi thåc hiÇn dúng các quy �Ënh qu�n lý nÙi bÙ.

- Công ty �ã úng dång phân mêm quàn trË doanh nghiÇp ERP (bao gôm phân 
hÇ KTTC, thuong m¡i, vn tái) tù 01/01/2021 và tiëp tsue triên khai phân hÇ nhân sy 
tiên luong, nâng cao công tác quàn trË doanh nghiÇp.

6. Công tác an toàn, PCCC, bäo vÇ môi truong: 
Nhiem vy �àm bào tuyÇt dôi an toàn trong quá trinh sån xuât kinh doanh 

duoc �·t lên hàng �âu. Công ty luôn quan tâm chi �¡o các �on vË co sß t�ng cuòng 
cong tác an toàn: ATVSLÐ, BVMT, PCCC, an toàn tiên hàng. Thåc hiÇn tôt các 
quy dinh, quy chê thông qua công tác tuyên truyên, kiêm tra và �ào t¡o. 

- Trong näm công ty d� thårc hiÇn �ào t¡o câp chéng chi PCCC, BVMT cho 
ngudi lao �Ùng cça công ty, mua s�m trang thiêt bi, phuong tiÇn, dång cu PCCC& 
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CNCH cho các xe ô tô Xi téc và các Cúra hàng x�ng dàu vói tÓng chi phí là 377 

triÇu �ông. 
To chúc kiêm tra dinh ký và �Ùt xuât xe ô tô xi téc vè công tác �£m bäo an 

toan ký thut, kêt câu xi téc và châp hành các quy dinh cça Pháp lut, cça Công ty;
kiêm tra và câp giáy phép dù dièu kiÇn vn chuyên ch¥t, hàng nguy hiêm ve cháy 
no doi vói toàn bÙ xe ô tô xitec. Các xe van hành �Áu �uãc l¥p �¡t thiêt bË giám sát 

hành trinh dúng quy dinh, qua �ó thuông xuyên theo dôi, kiêm tra giám sát và nh�c 

nho lái xe châp hành quy �Ënh pháp lut vê �àm båo an toàn giao thông, giåm thiêu 

tai n¡n giao thông. 
- To chúe kiêm tra dËnh ky t¡i các cùa hàng x�ng dâu �é chân chinh công tác

dam bào an toàn PCCC và bào vÇ môi truòng, bô sung hÇ thông chông sét, dång cu 

PCCC; hoàn thiÇn hô so bào vÇ môi truong theo quy �Ënh t¡i các �on vË trong toàn 

cong ty gôm hop dông thu gom rác thài nguy h¡i, �o quan tr�c môi truong dinh ký. 

-Công ty thuòng xuyên quán triÇt �ôi vÛi nguÝi lao �Ùng vê viÇc châp hành 
các quy dinh cça Pháp luât �àm bào an toàn khi tham gia giao thông, sô các vå viÇêc 

tai nan �a giam nhiêu. Các vå viÇc �êu duoc công ty chi �¡o kh�c phyc kip thÝi, 

giam tôi da thiÇt hai. 

7. Công tác an sinh x� hÙi: 
Cong ty thuròng xuyên tranh thç ý kiên chi �¡o cça câp ùy �àng, phôi hop vÛi 

các tô chtc �oàn thê Công �oàn, �oàn thanh niên cùng tham gia chi �¡o diêu hành 
moi m·t hoat �Ùng cça công ty dê góp phân thuc hiÇn tôt nhât các chi tiêu kê ho¡ch 
n�m 2021, dàm bào tiên lrong, thu nhp, �oi sông, viÇc làm và các chê �Ù tôt nhât 
cho nguòi lao �Ùng.

- Thye hiÇn an sinh x� hÙi n�m 2021, Công ty dã chi �Ã üng hÙ các quý, các 

cuoc vn dông cça tô chúc, doàn thê vói tông sô tiên là 161.000.000 dông. 

II. PHUONG HUONG, NHIÆM VUN�M 2022 VÀ CÁC GIÅI PHÁP 
1. Tinh hinh: 

Buoc sang n�m 2022, Chính phç �� thay �ôi quan diêm vêcông tác phòng 
chong dich bÇnh Covid-19 trong nuóc, thåc hiÇn thich úmg an toàn, linh hoat, kiêm 
soát hiÇu quå dËch Covid 19. Báo hiÇu nhu câu di l¡i, tieu dùng x� hÙi, công trình xây 

durng, du án dâu tu ho¡t dÙng tró l�i kéo theo nhu câu tiêu thå x�ng dâu së t�ng, vn 

tai trong nuóc sët�ng trß l¡i. 

Nghi dinh sÑ 95/2021/NÐ-CP cça Chinh phù ngày 01/22/2021 vè sça �ôi, bô 
sung mÙt só �iêu cça Nghi �inh 83/2014/NÐ-CP có hiÇu luc tù ngày 02/01/2022 se 
có tác dÙng thay �ôi vê chính sách �iêu hành nguôn �ên ho¡t �Ùng KD x�ng d§u. 
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Trên co so �ó, Công ty PTS Hà Tây �ê ra nhïng chi tiêu kê ho¡ch co bàn và các 

nhiÇm vu, gi£i pháp trong tâm cho n�m kê ho¡ch 2022 nhu sau: 

2. Các chi tiêu chinh kê ho¡ch n�m 2022: 

So Don vi Ke hoach So vói 

TT Chi tieu tính N�m 2022 TH 2021 

(%) 
1 San luong kinh doanh chính: 

49.900.000 104 1.1 Sån luong vn tài bÙ 
1.2 Sån luong bán x�ng dâu 

m.km 

m 24.200 103 

- Bán le 23.900 103 

- Bán buón, nhuong quyên 300 108 

1.3 Dâu mõ nhon Tân 115 109,5 

1.4 Nuóe gi·t Chai 4.200 107,7 

Tr.�ông
Tân 

1.5 Bào hiêm 2.600 10 

1.6 Gas 13 100 

109,3 Tr.�ong
Tr.dong
Tr.dông

510.1552 Doanh thu 
3 Loi nhuan truóc thuê 5.200 106

4.138 106 Loi nhuan sau thuê 

10 100 Ty le chia cô túc

6 Tong giá trË �âu tu trong ky 

7 Nop ngân sách 

Tr.dông 32.667 790 

Tr.�ông 8.050 94 

8 Sô luong lao �Ùng Nguroi 257 98 

9 Thu nhâp BQ theo nguôn luong Tr.dong 10,3 106

10 Tong nguön luong Tr.dông 31.744 104

3. MÙt so giài pháp trong tâm: 

3.1. Công tác an toàn: 

- Duy trì thuÝng xuyên công tác tuyên truyên luât phòng, chông tác h¡i cça 

ruou bia �ê toàn thÃ nguòi lao d�Ùng, �·c biÇt là �Ùi ngü lái xe không uông rugu bia 

khi dieu khiên phuong tiÇn tham gia giao thông. Tuyên truyên, giáo dåc lái xe nâng 

cao kién thúc và ký n�ng lái xe an toàn, ý thúe vê d¡o �úc nghê nghiÇp, vän hóa 

giao thong cça nguoi lái xe. 

Quán triêt lái xe tuyÇt �ôi không vi pham quy trinh giao nhn vân chuyên 

hàng hoá tù kho �ên các cùa hàng x�ng dâu, �àm bào chât luong hàng hoá �i 

duong, thuc hiÇn luru m�u khi nhp hàng, không nhp nhâm lân các m·t hàng x�ng 

dàu và an toàn cháy nô khi nhp hàng. 
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- Tuyên truyên, quán triÇt công tác phòng, chông dËch Covid-19, tuyÇt �Ñi
không chù quan, lo là, mât cành giác. Triên khai �ày dç, nghiêem túc các quy dinh
phòng, chông dËch COVID-19 cça Chính phç, thành phô, �ja phuong noi cùa hàng 
kinh doanh và noi phuong tiÇn �ên nhn hàng, trå hàng ho·c di qua; lp phuong án 

diêu �Ù vn tài và phuong án kinh doanh x�ng dâu t¡i các �Ùi vn täi, cùa hàng 

xäng dâu, de dàm bâo nguôn cho khách hàng và các cra hàng cça công ty không de 

dut nguôn hàng. 

- B£o dàm tuyêt �ôi an toàn trong quá trinh SXKD; t�ng cuong công tác kiêm 

tra giám sát vê phòng chông cháy nó, bào vÇ môi truong, công tác an toàn tiên 

hang, công tác båo �àm an ninh, an toàn giao thông, an toàn t¡i các cëa hàng xäng 

dàu. 
- Rà soát nhïng phuong tiÇn không �àm bào an toàn vê kêt câu, �Ùng co, công 

nghÇ, theo quy chuân cça Nhà nuóc, tiên hành sùa chïa, thay thê �àm båo an toàn 
ký thut cho phuong tiÇn ho¡t �Ùng. 

3.2. Cong tác kinh doanh: 

Nâng cao näng luc ngo¡i giao, tô chúc tôt môi quan hÇ vÛi các Công ty x�ng 

dâu, các kho �âu môi �ê tranh thù sy úng hÙ, giúp �o t¡o diêu kiÇn trong kinh 
doanh. 

-Chù �Ùng, linh ho¡t, nhay bén thích úng vÛi biên �Ùng cça thË truÝng và co 
chê kinh doanh �ê �¡t �uoc måc tiêu kinh doanh; nâng cao khå n�ng canh tranh 
thông qua tiêt gi£m chi phí và sù dång nguôn luc hÍp lý. 

- Tô chée tôt công tác vn tài x�ng dâu vùa thåc hiÇn �úng các quy �dinh 

phòng chông dËch vùa ��m bào �áp úng kip thÝi nguôn hàng cho các don vË �ugc 

Tap doàn giao nhiÇm vy. Dåm phán dê giù vïng thË truòng và lây l¡i thË tnròng vân

tài bË xâm lân, khai thác thêm nhu câu vân täi ngoài nhiÇm vu. 

- Dánh giá phân lo¡i chât luong phuong tiÇn vn chuyên toàn công ty �e kiÇn 

toàn biên chê xe cho các �Ùi vân t£i phù hop vÛi n�ng lyc và nhu câu vn chuyên

cua tëng dËa bàn. Nâng cao công tác dieu vn khoa hÍc, hop lý hoá duÝng vân 

�Ùng hàng hoá, giäm giá thành, nâng cao hiÇu quà vn täi. 

- Kinh doanh xäng dâu các �on vË cân phäi n�ng �Ùng, sáng tao trong kinh 

doanh, chù �Ùng bám sát thË truong; tô chúc tôt công tác dsr báo, lp don hàng và 

bào dåm nguôn �ê nâng cao hiÇu quå kinh doanh. 

- T�ng cuong các giäi pháp tiêp thË, co chê bán hàng nh�m thu hút khách hàng 

cùa hàng; nâng cao v�n minh thurong mai phåc vå tôt khách hàng; thåc hiÇn co 

che thuong khuyên khích �ôi vói cùa hàng dê gia t�ng sån luong bán l�, nâng cao 

n�ng suât lao �Ùng. 
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Tiep tyc triên khai toàn bÙ các cëa hàng cça Công ty thye hiÇn �ây �ç nhn 

diÇn thuong hiÇu 100% theo tiêu chuân cça Tp �oàn, thuc hiÇn tôt 5S t¡i cùa hàng 

theo huóng dân cça Tông công ty. 

- �ây m¡nh kinh doanh các sån phâm và dËch vu ngành.
3.3. Công tác tài chính: 

Sü dung hop lý và có hiÇu quà nguôn vôn hÑ trg cça Tp �oàn và vôn vay �Ã 

dàm bào dòng tiên cho hoat �Ùng sån xuát kinh doanh cùa công ty, �ãc biÇt là thöi 
diem khi cân t�ng tôn kho hàng hoá. 

T�ng cuòng công tác kiêm soát công nÍ, bào �àm an toàn tài chính; thuc 
hanh tiet ki�m, chóng l�ng phí trong tât cà các khâu tù chi phí v�n phòng, sù dung 

lao �Ùng hop lý, công tác �âu tu, quàn Iý và sië dång vón có hiÇu qu. 
- Cân �ôi nguôn vôn cho công tác �âu tu. 

3.4. Công tác quàn trË nÙi bÙ: 
- Tiêp tåc rà soát �ê bô sung hoàn thiÇn hÇ thông quy chê, quy dËnh quàn lý 

noi bÙ Công ty phù hop vói các quy dËnh mói cça Nhà nuóc, Tp doàn và Tông 
công ty Dich vu x�ng dâu Petrolimex.

- Rà soát hoàn thiÇn bÙ dËnh múc, dËnh ngh¡ch quàn lý vn tài và dom giá
khoán sça chïa �àm bào phù hop vÛi các quy dËnh và sát vÛi thuc tê, thoà män hài 

hoà loi ích giïa nguòi lao �Ùng và hiÇu quà kinh doanh cça công ty. 
- Täng cuòng công tác kiêm tra, giám sát các don vË co sÝ �äm an toàn tuyêt 

�ôi moi m�t trong hoat �Ùng SXKD, �ông thÝi tiêt kiÇm chi phi �ê nâng cao hiÇu 
quá kinh doanh. 

- Triên khai úng dång phân mêm quàn lý v�n bàn E-Office trong công tác luu 
trï, sç lý v�n bàn t¡i công ty. 

- Triên khai úng dång phân hÇ nhân så tiên luong trong phân mêm quán trËi
doanh nghiÇp ERP. 

3.5. Công tác tiên luong: 
- KiÇn toàn công tác cán bÙ và lao �Ùng t¡i các phòng nghiÇp vu, �Ùi vn tài

và mÙt sô �don vË trnrc thuÙc công ty. 
- Hoàn thành phuong án tính luong cho lái xe xäng dâu úng dung trên phân mêm quàn trË doanh nghiÇp ERP, phân hÇ nhân su tiên luong 
- Rà soát sça �ôi quy chê trå luong, thuomg cho nguoi lao �Ùng phù hop vói 

chúc danh công viÇc và tinh hình thåc tê cça n�m 2022. 
3.6. Công tác �âu tu: 
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Sau khi duoc Tông công ty phê duyÇt chù truong du án �âu tu xây dång 

CHXD �gi Dông, Công ty së triên khai các buóc tiêp theo làm viÇc vói các Sô, 

Ban, Ngành cça thành phô và UBND huyên Phúc Tho, x� �¡i Dông �ê tiên hành 
�àm phán giäi phóng m�t b�ng, �ên bù �ât, thuê �ât và xin câp phép xây dyng. 

- Triên khai du án xây dång trå so V�n phòng công ty. 
Cai t¡o sça chïa CHXD Tây Phong theo nhn diÇn thuong hiÇu mói 

Petrolimex và phù hop vê công nghÇ �áp úng công tác quân trË cça Tâp �oàn/Tông 

công ty. 
3.7. Công tác kiêm tra: 

-To chúc kiêm tra �Ënh ky công tác an toàn PCCN, ATVSLÐ và BVMT; 

Công tác phòng chông lä lyt t¡i các cua hàng, dâm båo tuyêt �ôi an toàn vê nguoi 

và tài sån, 

To chúe kiêm tra, xét nghiÇm các ch¥t gây nghiÇn �Ñi vÛi lao �Ùng lái xe 
Xü ý nghiêm các lái xe biêu hiÇn nghiÇn ma tuý, sit dung các chát gåy nghiÇn 
trong danh måc câm sç dång;

- Kiêm tra thuc hiÇn v�n minh thuong m¡i và giï gìn uy tin thuong hiÇu 
Petrolimex, thuong hiÇu công ty, thårc hiÇn mãc bào hÙ lao �Ùng, v�n minh giao
tiêp, châp hành luât giao thông trên duòng...T�ng cuong kiêm tra, giám sát quá 
trinh vn chuyên tù kho �ên CHXD nh�m không ngùng nâng cao phong cách vàà 
chat lrong phåc vy cça lyc lugng công nhân lái xe.

- Phôi hop vÛi ban kiêm soát kiêm tra toàn diÇn moi m·t ho¡t �Ùng cça công 
ty trong n�m. 

Trên �ây là kêt quà hoat �Ùng SXKD n�m 2021 và phuong huóng nhiÇm vu 
n�m 2022 báo cáo tai �ai hÙi �ông co dông throng niên n�m 2022 cúa Công ty cô 
phan Vn tái và Djch vu Petrolimex Hà Tây. 

Trân trong càm on và kính chúc các �ông chí länh �¡o, quy vË �¡i biêu, các 
quý co �ông manh khôe, h¡nh phúc và thành công./ 

GIÁM DÓC CÔNG TY 
50038769, 
eONG Y 
C PHAN 

VAN TAI VÅ DICH 
PETROLMEX, 

HA 

oONG 
HATAY GIAM DÖC 

G guyen be Binh 
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TONG CÔNG TY DICH Vr XÄNG D PETROLIMEX 

CÖNG TY CP VAN TÁI VÅ DICH Vr 
PETROLIMEX HÁ TÄY 

cONG HOA XÅ HOI CHn NGHIA VI¢T NAM
DÙc lâp - Ty do - Hanh phúc

Hà Noi, ngày tháng 4 n�m 2022

PETROLIMEX 

BAO CAO KÉT QUÄ HOAT �ONG
cUA BAN KIÉM SOÁT CÔNG TY CÓ PHÀN VAN T�ÅI VÀ D.CH Vr 

PETROLIMEX HÀ TÄY N�M 2021 

Kính thra: Các Quý vË Cô dông, Quý vË D¡i biêu!

Ban kiêm soát báo cáo truóc Dai hÙi �ông có �ông kêt quå kiêm tra, giám sát
hoat �Ùng cùa Công ty cô phân Vn tåi và Dich vu Petrolimex Hà Tây (Sau �ây viêt t�t 
là Công ty) tinh hinh ho¡t �Ùng cça Ban kiêm soát trong n�m 2021 và kê hoach kiêm 
tra, giám sát n�m 2022 nhu sau:

PHANI 

HOAT �ONG CjA BAN KIËM SOÁT 

Ban kiêm soát d� thuc hiÇn chéc n�ng, nhiÇm vå kiêm tra, giám sát ho¡t �ông 
quan lý diêu hành Công ty theo các quy dËnh hiÇn hành có liên quan, theo Kê ho¡ch 
kiêm tra, giám sát �ã trinh tai �¡i hÙi �ông cô �ông thuÝng niên ngày 15/4/2021 và 
theo tinh hinh thrc tê t¡i Công ty, nhu sau: 

Thuc hiên giám sát viÇc quàn lý diêu hành và kiêm tra, giám sát viÇc ban hành 
các NghË quyêt, Quyêt dËnh cùa HÙi dông quán trË và Giám �ôc �iêu hành theo quy 
dinh cça Lut doanh nghiÇp, Diêu lÇ cça Công ty. 

- Thâm dinh Báo cáo tinh hinh kinh doanh, Báo cáo tài chính 6 tháng và 12 

tháng n�m 2021 cça Công ty �ã duoc kiêm toán boi Công ty TNHH kiêm toán An

ViÇt. 

Kiem tra, giám sát viÇc thåc hiÇn các dËnh méc kinh tê ký thuât và viÇc �ièu 
hành phuong tiÇn trong l+nh virc vn täi �äm b£o tiêt kiÇm chi phí vân tài, t�ng n�ng 
suât lao dÙng, t�ng hiÇu quå sit dung phrong tiÇn vn tài; Kiêm tra viÇc thåc hiÇn các 

quy dinh cüa Công ty/Tông công ty trong ho¡t dÙng dËch vu vân tài x�ng dâu; Thc 
hiên kiêm tra Chi nhánh PTS Hòa Binh và khôi cëa hàng xäng dâu trye thuÙc Công ty. 
Chi nhánh kip thöi phát hiÇn, chân chinh nhïng tôn tai, sai sót giàm thièu nhïng nüi ro 
trong quàn ly, diêu hành �àm báo an toàn tài chính cça Công ty. 

Trong n�m 2021 Ban kiêm so[t tô chrc hop 02 lân, thuc hiÇn �am bào ch¿ dÙ 

hop dinh ký theo quy dinh; Phôi hop cht chë, trao �ôi thuòng xuyên giûa Truong ban 
kièm soát và các KiÁm soát viên vê moi mät ho¡t �Ùng kinh doanh cça Công ty �e thåc 
hien nhiÇm vu. 
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- Doanh thu �¡t 466.486 triÇu �ông, �at 98% kê ho�ch, bäng 110% thrc hiÇn 

n�m 2020. 

- Loi nhuân truóc thué �¡t 5.902 triÇu �ông, �at 121% kê hoach, bäng 127% 

thuc hiÇn n�m 2020; Loi nhun sau thuÃ �¡t 4.673 trieu �ông (Tý suât loi nhun trên 
von dieu lÇ binh quân 13,34%; Ty suât loi nhun trên vôn chç sô htu 9,21%).

- Co câu loi nhun cça tùng lo¡i hinh kinh doanh nhu sau: Vn tài 2.566 triÇu 

dông chiêm tý trong 43,48%; Xäng dâu 2.052 triÇu �ông chiêm 34,77%; Dâu mß nhon, 

gas, vt tu...1.284 triÇu �ông. 

- Loi nhun sau thu¿ hop nhât d¡t 4.672 triÇu �ông bàng 127,16% thyc hiÇn n�m 

2020 

- Ty suât loi nhun sau thuê trên vôn �ieu lÇ �¡t 13,34%.

- Có túc dy ki¿n chi trå 10%. 

2. Dánh giá kêt quå thyc hiÇn các chi tiêu kÃ ho¡ch SXKD:

Dánh giá2 linhvrckinh doanh chính:
*) Kinh doanh vân tài: 

-Sän lugng vn chuyên n�m 2021 �at 462.709 m3 b�ng 88% kê ho¡ch, gi£m 

7% so vói n�m 2020 do sán lromg vn chuyêncho Công ty Xang dâu DiÇn Biên t�ng 

5%, sàn lugng vân chuyên cho Công ty X�ng dáu Hà Son binh giäm 8°%, sån lugng vân 
chuyên cho Petrolimex Lào giàm 846; Vn chuyên x�ng dâau cho Petrolimex Lào gi£m 
do bên Lào ánh hurong dich Covid-19 phäi cách ly khi xu¥t nhp cành, xe phäi chÝ �oi 
nhiêu ånh huóng ngày xe vn doanh và do Petrolimex Lào khó khän v� thanh toán no. 

- Chi phi vân tåi n�m 2021 là 92.513 tý dông, d¡t 96% kê ho¡ch, tuong úng giá
thành vn tài 1.933 d/m3.km täng 95 d'm3.km so vói kÃ ho¡ch (KH 1.838 d/m3.km): 
täng 6% so vÛi cùng ký 2020 chù yéu do chi phí nhiên liÇu t�ng 12%, chi phi xám lóp
táng 14%, chi phí sita chïa thuÝng xuyén giäm 41%, chi phí câu duong, lÇ phi gi£m 

27%.. 

*) Kinh doanh x�ng du 

- San luong x�ng dâu bán lë �¡t 87% kê hoach, b�ng 91% so vÛi cùng ky 2020;
Sàn luong bán khác �at 20% so vÛi kê ho¡ch, giåm 79% so vÛi cùng ky 2020. 

Näng suât lao �Ùng binh quân �¡t 26,5 m/nguÝi/tháng bäng 93,6% so vÛi 
cùng ky n�m 2020 do änh huong cça dËch Covid-19 và 2 tháng giän cách x� hÙi trên

dËa bàn Thành phô Hà NÙi sàn lugng bán x�ng dâu t¡i các cça hàng true thuÙc Công ty 
bi sut giàm manh; Cu thê n�ng suât lao �Ùng các cua hàng x�ng dâu trên �Ëa bàn Hà 
Noi là 30,5 m'/nguòi/tháng b�ng 86,5% so vói cùng ky n�m 2020, các cëa hàng trên 

dia bàn Hoa Binh là 18 m'/nguoi/tháng bang 112,5% so vÛi cùng ky n�m 2020. 
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- Chi phi kinh doanh x�ng dâu 1.091 �ông/lit t�ng so vÛi kê hoach 310 dông/lit

chù yêu do chi phí tiên luong t�ng 29 dông/lit, chi phí sça chïa TSCÐ t�ng 51 dông/lít 

do sua chïa Cëa hàng X�ng dâu Dông Mai, Công ty tiêt giàm chi phí quàng cáo, tiêp 

thi, giao dich giàm 11 �ông/lit .. 

IV Hoat �Ùng cça HÙi �ông quan trË: 
1. Tinh hinh ho¡t �Ùng cua HÙi dông quán tri

HÙi dông quán trË chi �¡o, giám sát cht chë Ban diêu hành trong viÇc thrc 
hiÇn NghË quyét cça �¡i hÙi �Óng có �ông thuÝng niên n�m 2020 và thåc hiÇn các 

Nghi quyêt, Quyêt �Ënh cça HÙi �ông quan tri; Có giäi pháp phù hop giût vïng thi phân
vn tài x�ng dâu; Dâu tu nâng câp duong bäi mÙt só cëa hàng x�ng dâu và có biÇn| 

pháp cy thê khác �ê t�ng n�ng xuât lao �Ùng bän lë xäng dâu; Quan tâm �iêu hành tôn 

kho hàng hoá x�ng dâu hop lý theo chu k t�ng, giåm giá x�ng dâu �àm båo gia täng 

loi ich; �ánh giá ky nhïng tác �Ùng cça �¡i dËch Covid-19 ånh huong �ên hoat �Ùng 
sån xuât kinh doanh và có biÇn pháp kh�c phåc kip thÝi, không �ê tác �Ùng xâu ho¡t 

dÙng sån xuât kinh doanh cça Công ty. 

- Trong n�m 2021, hoat �Ùng quan trË diêu hành cça HÙi �ông quàn tri, Giám 

�oc diêu hành và các bô phn quán lý khác không có dâu hiÇu bât thuong nào. 

2. Kêt quá thrc hiÇn các NghË quyét, Quyêt dËnh cça HÙi �ông quan trË và 
rc hiÇn mÙt sô nhiÇm vå trong tâm: 

- Hoàn thành phân phôi lãi nhuan và chi trå cô túc cho cô �ông n�m 2020. 

Hoàn thành vuot múc chi tiêu loi nhuân cça Kê hoach sán xuât kinh doanh

n�m 2021; Tinh hinh tài chính Công ty lành m¡nh, quàn lý và së dung vôn �iêu lÇ và 
các nguon vôn tài tro khác trong ho¡t dông sân xuât kinh doanh an toàn và täng truông

vôn. 

Công ty thuc hiÇn công tác dâu tu trong n�m 2021 là 7.702 triÇu �ông, trong

dó thrc hiÇn bàng nguôn vôn �âu tu là 4.135 triÇu �ông: Tù nguôn vôn sta chïa lón là 
3.567 triÇu �ông; Ban kiêm soát ghi nhn quá trinh �âu tu mua s�m tài sån, x�m lôp sù 

dung cho phuong tiÇn vn tài và thanh lý täi sån không cân dùng trong kinh doanh, 

Công ty thuc hiÇn �úng quy �Ënh vê trinh ty, thù tuc, �£m bào không �� l�ng phí th¥t 
thoát nguôn luc vôn, thåc hiÇn thanh lý täi sån thu hôi vôn ß múc cao nhât cho Công

ty. 

- �en thÝi �i¿m 31/12/2021 công ng khách hàng là 6.221 triÇu �ông so vÛi cùng 

ky 2020 giàm 3.930 triÇu �ông, trong dó công ng vn t£i là 4.685 triÇu �ông, công ng 

bán xäng dâu là 1.385 triêu dông; Sô dur công no khách hàng tính �én thôi �iÁm 
31/12/2021 là công ng luân chuyên, �� xë lý dút �iêm không còn các khoàn công no 

dây dua khó �òi, mât khà n�ng thanh toán. 

IV/ Sy phôi hop ho¡t �Ùng giïa Ban kiem soát, HÙi �ông quân trË, Giám 
dóc �iÁu hành và các bÙ phn quàn lý khác: 
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Su phoi hop hoat �Ùng giïa Ban kiêm soát vÛi HÙi �ông quan tri, Giám �ôoc 

diÁu hành và các bÙ phân quân lý tuân thç theo các quy �Ënh hiÇn hành và �àm bào vì 

loi ich hop pháp cça Công ty và các Cô �ông; Kiêm soát viên dugc t¡o diêu kiÇn tiêp

nhan thông tin �ây �ü, chç dÙng lua chÍn cách théc kiêm tra, giám sát và không có 

vuóng m�c, càn trÝ gi trong quá trinh thrc hiÇn chéc trách, nhiÇm vu. 

Ban kiêm soát dã phôi hop vÛi eác phòng nghiÇp vu Công ty triên khai công 
tác kiêm tra tai Chi nhánh PTS Hòa Bình và các cëa hàng x�ng dâu truc thuÙc; Sau

kiêm tra, Ban kiêm soát �ã thông báo két quå kièm tra vÛi HÙi �ông quàn tri, Giám �ôc 
diêu hành có nhïng biÇn pháp xù lý kip thÝi nhïng vân �ê còn tôn t¡i dê nâng cao hiÇu 

quà quan lý �iêu hành. 

Kiem soát viên duoc giao nhiÇm vu phôi hãp vÛi �oàn kiêm tra chuyên �ê 

thuc hiÇn kiêm tra �Ùt xuât viÇc echâp hành các nÙi quy, quy dËnh cça Công ty/Tông
cong ty dôi vÛi lái xe x�ng dâu �dê nâng cao chât lugng phåc vu, giù vïng thË phân và 

uy tín cùa Công ty trong hoat �Ùng dich vu vn täi. 

V/ Kê ho¡ch kiêm tra, giám sát n�m 2022 

- Giám sát quá trinh và kêt quå thuc hiÇn các Nghi quyêt, Quyêt �Ënh cça �ai 

hoi co dông và HÙi �ông quàn trË Công ty. 

-Giám sát viÇc giao và tó chérc thuc hiÇn kê ho¡ch t¡i Công ty và Chi nhánh 

PTS Hoa Binh; Kiêm tra, giám sát ho¡t �Ùng �âu tu mua s�m tài sån, thiêt bË, vt tu và 

các khoån chi tiêu khác trong hoat �ông sån xuât kinh doanh cça Công ty. 

- Kiêm tra, giám sát ho¡t �Ùng quàn lý �iêu hành kinh doanh vn tài, kinh doanh

xäng dâu và kinh doanh tóng hãp t¡i Cóng ty và các don v/ trrce thuÙc. Phän tich, �ánh 

giá tinh hinh quån lý và st dung vôn t¡i Công ty, Chi nhánh PTS Hoà Binh theo �ó 
dánh giá tinh hinh thuc hiÇn chuong trinh tiêt kiÇm chi phí, chông sù dung läng phi chi 

phí kinh doanh; �ánh giá, phân lo¡i các khoàn công no phài thu, phài trä; Kiêm tra, 

giám sát viÇc thu, nÙp và chuyên tiên bán hàng hoá dËch vu. 

- Thâm �jnh, phân tích �ánh giá tính minh bach, trung thåc, chính xác cça các 

chi tiêu trong Báo cáo tài chính, Báo cáo quån tri giïa niên �Ù kê toán và 12 tháng n�m 

2022 cia Công ty và Chi nhánh PTS Hòa Binh.

Kiem tra, giám sát viÇc châp hành chê �Ù tài chính kê toán, thông kê t¡i Công 
ty, Chi nhánh PTS Hòa Binh và các cùa hàng x�ng dâu truc thuÙc.

- Thuc hiÇn công tác kiêm tra dËnh ký ho·c �Ùt xuât (Néu thây cân thiét) t¡i Chi

nhánh PTS Hòa Binh và các cùa hång x�ng dâu trye thuÙc �ê sóm phát hiÇn và khâc

phuc nhïng vân �ê còn tôn tai, bào vê loi ich hÍgp pháp cça Công ty và các cô �ông. 

- Duy tri thyc hiÇn kiêm tra �Ùt xuât viÇc châp hành các nÙi quy, quy dËnh cça 

Công ty/Tông công ty trong ho¡t dông dËch vu vn tåi.



PHAN III
MOT SÓ KIÊN NGH. 

N�m 2022, trên thÃ giói và trong nuóc dËch bênh Covid-19 côn nhiÁu dien biÃn 
phuc tap, tinh hinh thê giói có nhiêu bât ôn, giá x�ng dâu t�ng cao ngay tù dâu n�m ånh
hurong dên giá cà vt tu, thi¿t bË càn dçng trong ho¡t dông sàn xuát kinh doanh, theo dó 
làm cho chi phí kinh doanh vn tài và x�ng dâu có xu huóng t�ng cao ánh huóng dên 

thrc hiÇn kêt quàhoat �Ùng sån xuât kinh doanh... Vói nhiêu yêu tô không thuân loi, 
de hoan thành kê ho¡ch sàn xuât kinh doanh �¡i hÙi dông cô �ông giao Ban kiêm soat 
de nghË HÙi �ông quàn trË Công ty mÙt sô ý kiên nhu 

- Dôi vói kinh doanh vn tài: Giï vïng thË phân vân tài nÙi bÙ dugc Tông công
tyTap doàn giao, tiêp cn mÝ rÙng thi phân vn tài bên ngoài khác �Ã khai thác tt 
nnat nang lrc sï dång phuong tiÇn vn täi hiÇn có; Làm tôt công tác sta chïa thurong
Xuyên duy tri näng lyc, ch¥t luong sù dung phuong tiÇn vn täi �è �áp úng nhu câu vn
tài; Diêu hành vân tài phù hop vói dung tích, n�ng suât phuong tiÇn, cung duong vn
tai; Tuyên truyên, giáo duc lái xe thåc hiÇn có trách nhiÇm nÙi quy. quy dinh cça Công 
ty/Tông công ty. 

Doi voi kinh doanh xäng dau: Thuc hiÇn các biÇn pháp �Ãê t�ng n�ng suât lao 
dÙng bán l�; �åm bào tôn kho hàng hoá x�ng dâu hãp ly theo tùng chu ký t�ng ho·c 
giam gia �am bào gia t�ng lgi ích; �ánh giá hiÇu quà kinh doanh �ôi vói tùng cëa hàng 
xäng dâu thuê dê quyêt dËnh tiêp tue thuê hoãc không tiêp tue thue; �âu tu xây dyng 
mói cta hàng x�ng dâu thuÙc sß hïïu cça Công ty. 

- Quan lý sù dång an toàn, hiÇu quà nguôn vôn kinh doanh; Theo dó, phân tich 

�ánh giá ky hiÇu quà khi thuc hiÇn các du án dâu tu; �am bào an toàn phrong tiÇn vn 

tài, hàng hóa vân chuyên; Thuc hiÇn an toàn phòng chông cháy nô t¡i các cùa hàng 

x�ng dâu; Kip thôi thu hôi công ng và luân chuyên tiên bán hàng hoá, dËch vy không �ê 

tôn dong, Thuc hiÇn tiét giàm chi phí kinh doanh vn tài, x�ng dâu. 

Thay mat Ban kiêm soát tôi xin chúc Quý vË Cô �ông, Quý vË �ai biêu súc khoe, 
thành công và h¡nh phúc ! 

TM. BAN KIÉM SOÁT 
s00RQNG BAN 

cONG TY 
/ CO PHÄN 
VAN TAI VÀ DICH V 
*PETROLIMEK* 

HA TAY 
ONGC DÚC HAU 



TONG CÔNG TY DV XÄNG DÁU PETROLIMEX CONG HOA X HOI CHU NGHIA VIET NAM 
cONG TY CP VAN TÁI VÀ DJCH Vr 

PETROLIMEX HÁ TÄY 

DÙc lp-Tyr do - Hanh phúc 

Hà Noi, ngày tháng 4 n�m 2022 

PETROLIMEX 

TO TRINH 
Ve viÇe: Lya chon �on vË kiém toán Báo cáo tài chính n�m 2022 

Cong ty co phân Vn tåi và DËch vå Petrolimex Hà Tây 

Kínhtrinh: D¡i hÙi �ông cô �ông thurong niên 
Cong ty co phân Vn täi và Djch vå Petrolimex Hà Tây

C�n cë Lut doanh nghiÇp sô 59/2020/QH14 duoc Quôc hÙi khóa XIV, k hop thé 9 

thong qua ngày 17 tháng ó n�m 2020, có hiÇu luc thi hành tir ngày 01/01/2021; 
a cr �ieu l� Công ty cô phân Vn tài và DËch vu Petrolimex Hà Tây dugc �¡i hÙi 

�ông cô dông sça �ôi, bô sung và thông qua ngày 15 tháng 4 n�m 2021; 
Ban kiêm soát trinh �HÐCÐ các tiêu théc lua chon và danh sách Công ty kiêm toán 

Báo cáo tài chinh n�m 2022 cùa Công ty có phàn Vn täi và DËch vå Petrolimex Hà Tây 
nhu sau: 

1. Các tiêu théc lya chon Công ty kiêm toán �Ùc lp 
-Là Công ty ho¡t �Ùng hop pháp tai ViÇt Nam và �uçe Úy ban Chéng khoán Nhà 

nuóc châp thuân kiêm toán cho các Công ty niêm yêt n�m 2021; 
- Có kinh nghiÇm kiêm toán �ôi vÛi các công ty d¡i chúng t¡i ViÇt Nam; 
- Có uy tin vê chât luong kiêm toán; 
-Doi ngü kiêm toán viên có trinh �Ù cao và nhiêu kinh nghiÇêm;
EDáp úng yêu câu cça Công ty vè ph¡m vi vàtién �Ù kiêm toán;
-Có múc phi kiêm toán hop 1ý phù hop voi chát lugng kièm toán vå ph¡m vi kièm 

toán.
2. Danh sách các công ty kiêm toán dê xuât 
C�n cu các tiêu théc trên, Ban kiêm soát kính trinh �ai hÙi dông cô �ông danh sách 

các công ty kiêm toán së duoc lra chÍn kiêm toán Báo cáo tài chính n�m 2021 cça Công ty 
cô phân Vân täi và Dich vu Petrolimex Hà Tây là: 

-Công ty TNHH KiÃm toán An ViÇt 
- Công ty TNHH Kiêm toán CPA ViÇt Nam 
- Công ty TNHH Kiêm toán và Kê toán AAC 

Dai hÙi �ông cô �ông xem xét và üy quyên HÐQT Công ty quyêt �Ënh lya chon. 
Kính trinh �¡i hÙi dông cô �ông xem xét, thông qua. 
Thay mat Ban kiêm soát tôi xin chúc Quý vË Cô �ông, Quý vË �ai biêu súc khôe, thành 

công và hanh phúc! 

TM. BAN KIËM SOÁT 
050038 TRUÓNG BAN

789 
cONG TY cO PHAN 
*VAN TAI VA DICH V W 

PETROLIMEK* 
HA TAY 

NG TOU DÚC HAU 



TCT DICH Vr X DÅU PETROLIMEX 

cONG TY CP VAN TÁI VÅ DICH Vr 
PETROLIMEX HÀ TÂY 

CONG HÒA X HOI CHÙ NGH*A VIET NAM
Doc lâp -Tu do -Hanh phúc 

--o00----
Hà Noi, ngày tháng 4 n�m 2022 

PETROLIMEX 

TO TRINH 
PHUONG ÁN PHÂN PHÓI LOI NHUÂN N�M 2021 

I. Nguyên tác phân phói loi nhun: 
- Can cu Dièu lÇ tô chéc, ho¡t �Ùng Công ty co phàn Vn täi và DËch vå Petrolimex 

Hà Tay
- C�n cú NghË quyêt sô 128/PTSHT-NQ-DHÐCÐ dã duoc d¡i hÙi �ông cô �ông 

thông qua ngày 15/4/2021;
- C�n cé Báo cáo tài chính n�m 2021 cua Công ty cô phân Vn tài và DËch vå 

Petrolimex Hà Tây �ã dugc ki¿m toán bÝi Công ty TNHH kiêm toán An Viêt;
- C�n cé kêt quà SXKD thuc hiÇn n�m 2021. 

II. Sô liçu phân phói cy thë nhr sau: 

1/Tong Lgi nhun sau thué: 4.672.629.884 dông 

2/ Phân phôi loi nhun 

2.1/ Chi tr� có titc n�m

Muc chia có téc n�m 2021 là 10% b�ng tiên, tông sô tiên trå cô tuc là 
3.503.164.000 dông (nguòi so hïu 01 cô phiêu sê dugc nhn 1.000 dông). 

- Thòi gian thuc hiÇn chia cô túc n�m 2021 b�ng tiên: Quý II näm 2022 

2.2/ Phan phoi các qu 
- Quy khen thuong, phúc loi: 823.282.384 dông 

Trong dó: 

+Quy khen throng: 200.000.000 dông 

+Quf phúc loi: 623.282.384 dông

-Quy khen thuong Nguòi quän lý công ty: 346.183.500 dông (múc thuong bäng 1,5 

tháng luong/thù lao cça NQL theo danh sách dinh kèm) 

Kinh de nghË �HÐCHÐ thwong niên n�m 2022 Công ty cô phân Vn tái và DËch vå 
Petrolimex Hà Tây thông qua. 

TM. HOI DONG QUÅN TR. 
o50038789 

cONG TY 
cO PHÂN 

VAN TÁI VÀDICH Vr 
PETRØLIMEX 

HA DONG HATAY TP HA N 

OG 1 Li bu buting 
CHU TICH 



TONG CONG TY DICH Vr X�NG DÂU PETROLIMEX 
CONG TY CP VAN TÁI VA D.CH Vr PETROLIMEX HA TAY 

BÁO CÁO QUÝ TIÈN THUÖNGG 
CUA HÐQT, BAN KI�M SOÁT VÀ BAN �IÈU HANH NAM 2021 

Múc Múc Tien Thurongs6 
luong/thù | luong/thù 
lao co bán| lao thsuc

3Q 

tháng 
duoe 

huong

luong/thù 
lao thyc 

1,5 tháng
luong/thù TT Chuc danh 

hien hiÇn 
(tr.d/th) 

lao 

(tr.d/th) (tr.d/th) (tr.d/th) 

() 
I Hoi dông quàn tri 

Le Ty Cuong Ch tich HÐQT 
2 Vã Quang Tuâan 

Bui Trung �inh 

(2) 3) (4) (5) (6) (7)=(5Jx(6) | 8) 
603.252 75.406,5 

468.000 58.500,030.000 39.000 12 

UV HÐQT kiêm nhiÇm 21.675 5.636 12 67.626 8.4.53,3
UV HDQT kiêm nhiÇm 21.675 5.636 12 67.626 8.453,3 

II Ban kiêm soát 439.561 54.945,2 
1 Chu EÐúc Hu Truong BKS ch/trách

TV BKS kiêm nhiÇm 
21.675 28.178 12 338.130 42.266,3 

Ngô Ngoe Vinh 

3 Tran ThË Nhung
II Ban diÁu hành 

16.255 4.226 12 50.716 6.339,5 

TV BKS kiem nhiÇm 16.255 4.226 12 50.716 6.339,5

1.726.655 215.831,9 
397.800 49.725,0Nguyên Tu Binh UV HÐQT, GD/Phó GÐ 

Nguyên Tién CuonUV H�QT Phó giám �óc | 

Bui Vän Thuong

25.500 33.150 12 

21.675 28.178 12 338.130 42.266,3 
Phó giám �ôc 

Phó giám �ôc

21.675 28.178 12 338.130 42.266,3
4 Duong Tu Oanh 42.266,3 21.675 28.178 12 338.130 

5 Ngo ThËVui Ke toán truong 

TONG CONG

20.158 26.205 12 39.308,1
2.769.468 346.183,5 

314.465



TONt CÔNG TY DICH Vr XD PETROLIMEX CONG HOA XA HOI CHj NGH*A VIÆT NAM
CONG TY CP VAN TAI VÅ DICH Vr 

PETROLIMEX HÀ TAY
Doc lp-Tu do -Hanh phúc 

-------o00----- 
Hà Noi, ngày tháng 4 n�m 2022

PETROLIMEX 

BAO CÁO
Vè quy tiên luong và thù lao cça các thành viên HDQT, 

các thành viën Ban kiêm soát và Nguoi quàn lý Công ty n�m 2021 

Kinh gii: Dai hÙi �ông cô �ông throng niên näm 2021 

Công ty cô phân Vn täi và DËch vå Petrolimex Hà Tâây 

Cän cú Diêu l� Công ty cô phân Vn tài và Dich vu Petrolimex Hà Tây; 

C�n cu NghË quyêt 128/PTSHT-NQ-�HÐCÐ ngày 15/4/2021 cça �HÐCÐ 
thuong nien n�m 2021 Công ty cô phân Vn tài và Dich vå Petrolimex Hà Tây vê viÇc 

thong qua phuong án trå thù lao cho các thành viên HÐQT và các thành viên BKS 

näm 2021 và kêt quå ho¡t �Ùng sån xuât, kinh doanh cça Công ty n�m 2021;

HÐQT Công ty cô phân Vn t£i và DËch vå Petrolimex Hà Tây kính trinh 

DHDCÐ thuong niên näm 2022 thóng qua Báo cáo vÁ viÇc quyêt toán quý tiên lurong 
và thù lao dói vói các thành viên HÐQT, các thành viên BKS và Nguoi quan lý Công 
ty n�m 2021 nhu sau: 

1. Muc luang và thù lao cça các thành viên HEQT, thành viên BKS và Nguoi 
quan lý Công ty kê hoach n�m 2021 là: 2.670,051 triÇu �ông.

Trong dó: 
- Tông quù tièn luong, thù lao ké ho�ch cça thành viên HÐQT näm 2021 là: 

581,592 triÇu �ông. 
- Tông quy tièn luong, thù lao kÃ ho¡ch cça thành viên Ban KS n�m 2021 là: 

423,792 triÇu �ông. 
-Tong quy tiên luong cça Ban diêu hành (Ban Giám �ôc, Kê toán truÝng) n�m 

2021 là: 1.664,667 triÇu �ông. 
2. Quy tien luong, thù lao cça các thành viên H�QT, thành viên BKS và Nguoi 

quàn lý Công ty thåc tê chi trå n�m 2021 là: 2.769,4 triÇu dông 
Có báo cáo chi tiét vé quyêt toán quý tiên luong, thù lao cça các thành viên 

HÐOT, thành viên BKS và Nguoi quán lý Công ty kèm theo) 

Kinh trinh �HÐCÐ thuong niên 2022 xem xét, thông qua. 

TM.HOI DÖNG QUÅN TR.
50036789, 

CONGTY 
CO PHÂN 
VAN TÅI YADICH Vr 
PETKOLIMEX 

HATAY CHU TICHH 

Le bu biing NG TP 

HA HO 



TONG CÔNG TY DICH Vr X�NG DÀU PETROLIMEX 
CONG TY CP VÂN TÅI VÀ D.CH Vr PETROLIMEX HÀ TAY 

BAO CÃO QUYÉT TOÁN QUÝ TIÈN LUONG, THn LAO, TIEN THUÖNG 

CUA HÐQT, BAN KIÉM sOÁT VÀ BAN �IÉU HÀNH NÄM 2021 

A. Các chi tiêu co bàn n�m 2021. 

Loi nhun sau thuê thuc hiÇn: 4.672 triÇu �ông8. 

Vón chù só hïu: 51.221 triÇu �ông. 
Ty suât Loi nhuân sau thuê trên vôn chç sò hïnu: 9,1% 

B. Quy tiên lurong thrc hiÇn n�m 2021.

Mrc Múc

lurong/thù lao 
thyc hien 
(a/tháng)

Sô tháng 
duoc 

huong

s6 Tiên lrong/thù 
lao thyc hiÇn 

(dong)
TT Chrc danh luong/thù 

lao co ban ngroi 

(d/tháng) 
) 

I Tiên luong 
(2) (3) 4) (5) (6) (7)-(4)x(5)x(6) 

2.532.784.800 

Chu tich HÙi �ông quån trË 30.000.000 39.000.000 12 468.000.000 
2 Giám �óc 

3 Phó giám �ôc 

25.500.000 33.150.000 12 397.800.000 
21.675.000 28.177.500 12 1.014.390.000 

4 Ke toán truong 20.158.000 26.205.400 12 314.464.800| 
5 Truong Ban kiêm soát 21.675.000 28.177.500 12 338.130.000 
I Thù lao 236.691.000 

Uy viên HÐQT không ch/trách 4.335.000 

2 Uy vien BKS không ch/trách

TONG CONG 

5.635.500 12 2 135.252.00 
3.251.2504.226.625 12 2 101.439.000 

2.769.475.800 



TONG CONG TY DICH Vr XÄNG DÅU PETROLIMEX 

cONG TY CP VAN TÅI VÅ DICH Vr 
PETROLIMEX HA TAY 

cONG HOA X HOI CHn NGHIA VIÇT NAM 
DÙe lp - Ty do -Hanh phúc 

Hà Noi, ngay tháng 4 n�m 2022 PETROLIMEX 

TO TRINH
Vê phuong án trå luong, thù lao cho các thành viên HDQT, 

thành viên Ban kiêm soát và Ban diêu hành Công ty n�m 2022 

Kính gii: Dai hÙi dông cô dông thuÝng niên n�m 2022 
Công ty CP Vn täi và DËch vå Petrolimex Hà Tây 

C�n cu Diêu lÇ Công ty CP Vn tài và DËch vu Petrolimex Hà Tày; 

Can cuNghË dinh 53/2016/ND-CP cça Chính phç quy �Ënh vé lao �Ùng, tiên 
luong, thù lao, tiên thuong �ôi vói công ty có cô phân, vôn góp chi phôi cça Nhà
nuoc và Thông tu so 28/2016/TT-BLÐTBXH cça BÙ Lao �Ùng, Thuong binh và 
X� hÙi huÓng dân thåc hiÇn; 

C�n cú v�n bàn sô 136/PTC-HETV ngày 21/12/2021 cça HÙi �ông thành
Vien Töng công ty DËch vyu X�ng dâu Petrolimex vê iên luong, thù lao, tiên thuomg
cua Nguoi quan ly;

C�n cú kê ho¡ch sän xuât kinh doanh n�m 2022 cua Công ty CP Vn t£i và 
Djch vu Petrolimex Hà Tay; 

HÙi �ông quan trË Công ty CP Vân tài và DËch vu Petrolimex Hà Tây kính 
trinh Dai hÙi dông cô �ông thuòng niên n�m 2022 vê phuong án trå luong, thù lao 
cho các thành viên HÐQT, thành viên Ban kiém soát và Ban diÁu hành Công ty 
n�m 2022 (Thåc hiÇn quyêt toán theo tinh hinh thre tê), nhu sau:

1. Quy tiên luong, thù lao ké ho¡ch oùa HÐQT n�n 2022 là: 639,492 triÇu
�ông. 

2. Quy tien luong, thù lao kê ho¡ch cça Ban kiêm soát n�m 2022 là: 508,599 
trieu dông. 

3. Quy tiên luong kê ho¡ch cça Ban dieu hành (Ban giám �ôc, Kê toán 
truong) n�m 2022 là:1.980,049 triÇu �ông. 

(Chi tiêt theo phu biêu dinh kèm) 

Kính trinh �ai hÙi dông cô dông xem xét, thông qua. 
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TÔNG CÓNG TY DICH Vr XÄNG DÀU PETROLIME) 
cONG TY CP VAN TÄI VÀ DJCH Vr PETROLIMEX HÀ TÂY 

KE HOACH QUÝ TIÈN LUONG, THn LAO 
CUA DQT, BAN KI�M SOÁT VÀ BAN �IÈU HÀNH N�M 202 

A. Các chi tieu co bàn n�m 2022. 

Lgi nhuân sau thuê kê ho¡ch: 4.138 triÇu �ông. 

Vôn chù so hïu: 50.300 triêu �ông.
Ty suat Loi nhun sau thu¿ trên vón chç sß hïu ké hoach: 8,2% 

B. Quy tiên luong kê ho¡ch n�m 2022.

Múc Múc 
Quý luong, thù| 

lao kê ho�ch 

(dông)

luong/thù lao So s luong/thù 
lao kê ho¡ch nguoi tháng 

(d/tháng) 

TT Chúc danh 
co ban 

(d/tháng) 

(2) (3) (4) ) 6) |(7)=4)x(5)x(6) 
ITiên lrong 2.854.288.500 

1 Chu tËch HÙi �ông quàn trii 30.000.000 40.250.000 12 483.000.000 

2 Giám �óc
3 Phó giám �ôc 

4 Ké toán truong 

27.000.000 36.225.000 1 12 434.700.000 

24.300.000 32.602.500 3 12 1.173.690.000| 
23.085.000 30.972.375 12 371.668.500 

5 Truong ban kiêm soát 24.300.000 32.602.500 1 12 391.230.000 
II |Thù lao 273.861.000 

1 Uy viên HÐQT không chuyên trách 

2 Uy viên BKS không chuyên trách 
4.860.0006.52 2 12 156.492.000 

3.645.000 4.890.375 2 12 117.369.000| 
TÓNG CONG 3.128.149.500



TONG CÔNG TY DICH vr XD PETROLIMEX CONG HOA X HOI CHU NGH*A VIET NAM 
DÙc lâp- Tu do -Hanh phúc 

---000-----
CONG TY CP VAN TAI VÅ DICH Vr 

PETROLIMEX HÄ TÄY 
Hà Noi, ngäy tháng 04 n�m 2022 

PETROLIMEX 

TO TRÌNH 
Ve viec: Phê duyÇt ký kêt Hop dông mua bán x�ng dâu

Kinh gri: D¡i hÙi �ông cô �ông thuong niên näm 2022 
Công ty cô phân Vn täi và Dich vå Petrolimex Hà Tây 

C�n c quy �Ënh t¡i �iu 167 Luât Doanh nghiÇp sô 59/2020/QH14 ngày
17/6/2020 vê viÇc châp thun Hop �ông, giao dËch giüïa Công ty vói cô �ông lón; 

C�n cu Diêu lÇ Công ty cô phân Vn tài và Dich vå Petrolimex Hà Tây;

Can cu tinh hinh thåc te sån xuât, kinh doanh cça công ty 
Giám �ôc Công ty �ã �àm phán và hoàn thiÇn Hop �ông nguyên t�c mua 

bán xäng dâu giïa Công ty cô phân Vn tài và DËch vu Petrolimex Hà Tây và 
Töng cõng ty Dich vu X�ng dâu Petrolimex (Công ty m�). Cu thê nhu sau: 

- Tên hop �ông:Hop �ông nhurong quyên thwong mai. 
Ben nhung quyén: Tông công ty Dich vu X�ng dâu Petrolimex; 

Bên nhn quyên: Công ty cô phân Vn tài và DËch vu Petrolimex Hà Tây; 
- Ph¡m vi công viÇc: Mua bán các m·t hàng x�ng dâu (theo co chê kinh

doanh x�ng dâu cüa Tp �oàn Xäng dâu ViÇt Nam); 
-Thoi gian thrc hiÇn Hop �ông: Tu ngày 01/01/2022; 
- Sô lugng hàng hóa dy kiên là 32.000 m' x�ng dâu/n�m (+-10%);

HÙi dong quan trË kinh de nghË �gi hÙi dông cô dong xem xét thông 
qua./. 
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TÓNG CÔNG TY Dv x�NG DÀU PETROLIMEX

CTY CP VAN TAI VÀ D.CH Vr PETROLIMEX HÀ TAY
cONG HOÀ X HÙI CHn NGH*A VIÆT NAM 

Doc lêp-Tu do - Hanh phçc

PETROLIMEX

BIEN BAN KIËM PHIÉU 
BAU THANH VIÊN HOI DONG QUÁN TR. NHIÆM KÝ 20022-2027 

Hom nay ngày 07/4/2022, tai Dai hÙi �óng cÑ dông thuong niên 2022 Công ty PTS Hà 
Tay, Ban Bâu cë và kiêm phiêu �ã �ugc Dai hÙi �óng cÑ �ông nh¥t tri bâu gôm: 
1. Ong DQ Vän �inh - Có �ông cá nhân: 
2. Ong Dinh Xuân Vk - Cá nhân �uoc üy quyên: 
3. Bà Nguyen Thu Hién - Cô �ông cá nhân: 

4. Ong Nguyen Th¿ Tài- Có �ông cá nhân: 
5. Bà Nguyen Khánh Hà - Có �ông cá nhân:

Truong ban 
Uý viên 

Uy viên 
Uy viên 
Uy viên 

Dátien hành ki¿m tra phi¿u báu cëthành viên HÐQ nhiÇm ký 2022-2027 nhusau: 

Tong sÑ co �ông cça Công ty cÑ phán Vn tài và Dich vy Petrolimex Hà Tây theo danh 
sách chot ngày 10/3/2022 là 182 co �ông; so hïu 3.503.164 co phâan.
Co �ông và �¡i diÇn cQ �ông có m·t t¡i �¡i hÙi là 75 co �ông, so hïu �¡i diÇn cho 
3.211.129 co phân, tuong �uong vÛi sÑ phi¿u bâu là 16.055.645 

- So phieu dugc phát ra: 75 phiéu; tudng úng vói sÑ phi¿u báu là 16.055.645 

- So phi¿u thu �uoc: 75 phieu; tuong úng vói sÑ phi¿u bâu là 16.055.645 

- So phi¿u hop lÇ: 74 phieu; tuong úng vói so phi¿u bâu là 16.031.550 

So phiéu không hãp lÇ: 01 phi¿u; tudng úng vÛi sÑ phi¿u bâu là 24.095

- So phi¿u tr�ng: 0 phieu; tuong úng vói sÑ phi¿u b¥u là 

Danh sách d¿ cë 

So luong b¥u thành viên H�QT nhiÇm ký 2022 - 2027 là 5 nguoi
Danh sách úng cë: Không có 

- Danh sách �ê cuu 
1/ Öng 1/ Ong Lê Ty Cuong (D¡i diÇn quán lý vôn nhà nuÛc do Tông Công ty giói thiÇu) 
2/ Ông Nguy�n Të Binh (�¡i diên quan lý von nhà nuÛc do Tông Công ty giói thiÇu) 
3/ Ông Nguy�n Ti¿n Cuong (�ai diÇn quàn lý von nhà nuóc do Tông Công ty giói thiÇu)
4/ Ông Vü Quang Tu¥n (Do nhóm co �ông s hïûu 10% von �iÃu lÇ giói thiÇu) 
5/ Ông Bùi Trung �inh (Do nhóm co �ông sß hïu 10% vQn diÃu lÇ giói thiÇu).

Két qua kiém phi¿u 



Ty l % so vÛi 
so phieu BQ 
cúa tat cà CÐ 

dy hop (%) 
sÑTT Ho, tên úmg cé viên So phieu báu 

1 Lê Ty Cuong 4.285.423 133.5 

2 Nguyen Të Binh 3.914.908 121.9 

3 Nguy�n Ti¿n Cuong 2.867.093 89.3 

4 Vü Quang Tuan 2.680.638 83.5 

5 Bùi Trung �inh 2.273.483 70.8 

C�n cé quy ch¿ bâu cë �ã dudc công bÑ và k¿t quå kiÃm phieu, Ban bâu cë xin công 
bo k¿t quå bâu cë thành viên HÙi �ông quàn trË công ty co phân Vn tái và Dich vy 
Petrolimex Hà Tay nhiÇm ký 2022 - 2027 nhu sau: 

SoTT Ho, tên úmg cé viên Ket quá 

Le Ty Cuong Trúng cë 1 

2 Nguyen Tù Binh Trúng cir 

3 Nguy�n Tien Cuong Trúng cu 

4 Va Quang Tuan Trúng cù 

5 Bùi Trung �inh Trúng ci 

véi két quà nêu trên, HÙi �ông quân tri Cóng ty co phán Van tài và Dich vy Petrolimex 
Hà Tay nhiÇm ky 2022- 2027 gôm các ông có tên duói �ây:

1/ Ông Lê Ty Cuong 
2/ Ông Nguyen Të Binh 

3/ Ông Nguy�n Ti¿n Cuong 

4/ Ông Vü Quang Tuan 

5/ Ong Büi Trung �inh 

0387897
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TÓNG CTY DICH Vr X�NG DÀU PETROLIMEX 

CTY CP VAN TAI VA DICH VY PETROLIMEX HA TAY 
cONG HOÀ X HÙI CHn NGH*A VIÆT NAM 

Doc lap-Tu do - Hanh phu 

PETROLIMEX

BIEN BAN KIÉM PHIÉU 
BAU THANH VIÊN BAN KIEM sOÁT NHIÆM KÝ 2022-2027 

Hom nay ngày 07/4/2022, tai Dai hÙi �ông cÑ �ông thuong niên 2022 Công ty PTS Hà 

Tây, Ban Bâu cë và ki¿m phi¿u �ã �ugc �ai hÙi �ông co �ông nhât trí bâu gôm: 

1. Ông Do Vän �inh - Co �ong cá nhân 

2. Ông Dinh Xuân Vü- Cá nhân �uoc ùy quyén:
3. Bà Nguyén Thu Hiên- Có �ong cá nhán: 
4. Ong Nguy¿n Th¿ Tài- Có �ông cá nhân: 
5. Bà Nguy�n Khánh Hà-Có dông cá nhân:

Truong ban 
Uy viên 
Uy viên 
Uy vien 
Uy viên 

Da tién hành kiém tra phi¿u báu cù thành viên BKS nhiém ký 2022-2027 nhursau: 

Tong sÑ co �ông cça Công ty cÑ phán Van tài và Dich vu Petrolimex Hà Tay theo danh 
sách chÑt ngày 10/3/2022 là 182 co �ông; só hïu 3.503.164 co phân. 

Co dong và dai diÇn cÑ dông có mt tai Dai hÙi là 75 có dong, sd hitu d¡i diÇn cho 
3.211.129 co phân, tuong �uong vÛi sQ phieu bâu là 9.633.387 

-SQ phi¿u dugc phát ra: 75 phieu; tuong úng vói sÑ phi¿u bu là 9.633.387 

- So phi¿u thu �ugc: 75 phieu; tudng úng vói sÑ phi¿u bâu là 9.633.387 

- So phi¿u hop lÇ: 74 phiéu; tudng úng vÛi sÑ phi¿u bu là 9.648.930 

- Só phi¿u không hãp le: 01 phiéu; tudng úng vÛi sÑ phi¿u bâu là 14.457 

So phi¿u tráng: 0 phieu; tudng úng vói sÑ phi¿u báu là 

Danh sách dé cu 
- So lugng bâu thành viên BKS nhiÇm ký 2022 - 2027 là 3 nguroi 

- Danh sách úng cër: Không có 
- Danh sách �ê cë: 

1/ Ba Dudng Tú Oanh (Do Tong côngty giói thiÇu) 
2/ Ong Ngo Ngoc Vinh (Do nhóm co �ông sd hüu 10% vÑn diéu lê giói thiÇu)

3/ Ông Hoàng �éc DiÇn (Do nhóm co �ông så hnu 10% vÑn diÃulêe giói thiÇu) 



Ket qua kiém phi¿u 

Ty le % so vói 
so phi¿u BQ 
cúa tat cå CÐ 
dy hop () 

soTT Ho, tên úmg cé viên so phi¿u bâu 

1 Duong Tu Oanh 3.847.490 119.8 

2 Ngo Ngoc Vinh 2.695.870 84 

3 3 Hoàng Dúc DiÇn 3.075.570 95.8 

C�n ct Quy ch¿ bâu cë �ã �udc công bÑ và k¿t quå ki¿m phi¿u, Ban b¥u cë xin công 
bo k¿t quà b¥u cë thành viên Ban Ki¿m soát công ty có phán Vn tái và Dich vy 

Petrolimex Hà Tây nhiÇm ky 2022-2027) nhut sau: 

so TT Ho, tên úmg cé viên Ket quà 

1 Dudng Tú Oanh Trúng cir 

2 Ngo Ngoc Vinh Trúng cir 

3 Hoàng Dúc DiÇn Trúng cu 

Voi két quà nêu trên, Ban kiëm soát Công ty cQ phán Vn t�i và Djch vå Petrolimex Hà 

Tây nhiem ký 2022-2027 gôm các ông (bà) có tên duói �ây: 

1/ Bà Dudng Tú Oanh

2/ Ong Ngo Ngoc Vinh 

3/ Ong Hoàng Dúc DiÇn
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