




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN 

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL 

 

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL 

 

Tên Cổ đông : ....................................................... Mã cổ đông:  .................................  

CMND/ GPĐKKD số:...................., Ngày cấp:…..../…..../........, Nơi cấp:  ...................  

Địa chỉ:  .......................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

Điện thoại:  ..................................................................................................................  

Số cổ phần sở hữu:  ......................................................................................................  

Bằng chữ:  ....................................................................................................................  

      Tôi xác nhận sẽ tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 

 

ỦY QUYỀN CHO 

   Ông (Bà):  ..............................................................................................................  

CMND số:....................,  Ngày cấp:...../ …../..............., Nơi cấp:  ............................  

Địa chỉ:   .................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

Điện thoại:  .............................................................................................................  

Hoặc 

   Ông: Lê Xuân Trình - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL 

CMND số: ………….. …, cấp ngày ………………,  tại Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông 

trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dầu 

nhờn PVOIL tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu. 

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm 

chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật. 

Giấy uỷ quyền này sẽ hết giá trị khi buổi họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 

của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL kết thúc. 



- Cổ đông tham dự hoặc  ủy quyền tham dự cho một trong các đối tượng trên bằng 

cách đánh dấu ‘X’ vào ô trống tương ứng. 

- Nếu người uỷ quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và có dấu 

của tổ chức. 

- Đề nghị cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận hoặc uỷ quyền này về Công ty cổ 

phần Dầu nhờn PVOIL trước 17 giờ ngày 06/04/2020.  

 

……….., ngày…… tháng….. năm 2020 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

CỔ ĐÔNG  
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 



 

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM-CTCP  

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL 

 

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

 

- Thời gian:  Từ 08 giờ 00, Thứ Tư, ngày 08 tháng 4 năm 2020. 

- Địa điểm: Hội trường lầu I, VP Công ty số 201 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, 

Tp Hồ Chí Minh. 

STT Thời gian Nội dung 
Người thực 

hiện 

1 08:00 – 08:15 
- Đón tiếp Cổ đông và khách mời, thực hiện thủ tục đăng 

ký tham dự Đại hội cho Cổ đông. 
Ban Tổ chức 

2 08:15 – 08:30 - Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. 
Tổ kiểm tra tư 

cách đại biểu   

3 08:30 – 08:40 

- Ổn định trật tự và tuyên bố lý do Đại hội. Giới thiệu đại 

biểu. 

- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch đại hội. 

Người dẫn 

Chương trình 

4 08:40 – 08:50 

- Giới thiệu Tổ thư ký. 

- Giới thiệu bầu Ban kiểm phiếu. 

- Thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội. 

Đoàn Chủ tịch 

 

5 08:50 – 10:00 

- Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) năm 

2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; 

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế 

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; 

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019 

đã được kiểm toán (kèm BCTC tóm tắt);  

- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 

(BKS) năm 2019; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS 

năm 2020; 

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế 

hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. 

- Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 

2020. 

Đại diện HĐQT 

 

6 10:00 – 10:10 
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, 

phương hướng năm 2020. 
Đại diện Ban 

Kiểm soát  

7 10:10 – 10:30 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận. Đoàn Chủ tịch 

8 10:30 – 10:35 
- Thông qua công tác thay đổi nhân sự thành viên BKS 

nhiệm kỳ 2019 – 2024  
Trưởng Ban 

Kiểm phiếu  

9 10:35 – 10:50 - Đại hội nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc. Ban kiểm phiếu 

10 10:50 – 10:55 
- Công bố kết quả kiểm phiếu vấn đề biểu quyết thông qua 

tại ĐH. 
Ban Kiểm phiếu  

11 10:55 – 11:00 - Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Thư ký ĐH 

12 11:00 - Bế mạc đại hội. Ban tổ chức 

 



 

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM-CTCP 

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /TTr-PVOLUB TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc Thông qua việc thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty 

 

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty  

 

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL (sửa đổi, bổ sung) được 

Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 10/4/2019; 

Căn cứ công văn số 1414/DVN-TCNS ngày 18/3/2020 của cổ đông Tổng công 

ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) về việc thay đổi nhân sự tham gia Ban kiểm soát 

PVOIL Lube. 

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty PVOIL 

Lube do cổ đông PVOIL cử làm đại diện của cổ đông PVOIL tại PVOIL Lube, Tuy 

nhiên, hiện tại ông Nguyễn Anh Tuấn đã được bổ nhiệm vị trí công tác mới, cổ đông 

PVOIL đề nghị PVOIL Lube xem xét giới thiệu 01 nhân sự từ nguồn nội bộ vào BKS 

để đảm bảo số thành viên BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ của doanh 

nghiệp. 

 Để ổn định  nhân sự đảm bảo hoạt động của BKS, BKS kính trình Đại hội đồng 

cổ đông xem xét bầu thành viên ban kiểm soát (lý lịch, bằng cấp đính kèm) lý lịch 

trích ngang như sau: 

- Họ tên Hồ Đức Phong, sinh ngày 12/4/1975,  

- CMND số: 151135061 ngày cấp: 15/5/2014 tại Thái Bình,  

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Chuyên ngành kế toán; 

Quá trình công tác:  

Từ tháng/năm đến 

tháng/năm 
Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác 

Từ tháng 01/2002 đến 

tháng 6/2013 

Cán bộ quản lý thị trường Đông Bắc – Công ty Cổ phần 

XNK Dầu nhờn Hà Nội. 

Từ tháng 7/2013 

đến tháng 6/2017 

Chuyên viên Phòng TCHC – Công ty Cổ phần Dầu 

nhờn PVOIL (thiết kế, PR, tổ chức sự kiện) 

Từ tháng 7/2017 

đến nay 

Chuyên viên Kinh doanh, Phòng Kinh doanh – Công ty 

Cổ phần Dầu nhờn PVOIL kiêm công tác thiết kế, PR, 

tổ chức sự kiện 

 

 



Ban kiểm soát kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua  

Trân trọng kính trình! 

 

Nơi nhận:      

- Như trên; 

- TVHĐQT, (để b/cáo); 

- Ban Giám đốc (để p/hợp, t/hiện); 

- Lưu VT, BKS. 01b. 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

KIỂM SOÁT VIÊN CHÍNH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Bình 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP 

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

Số:           /TTr-PVOLUB 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2020 

 

TỜ TRÌNH   

Về việc thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2020 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  

 

        Trên cơ sở xem xét các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp 

thuận kiểm toán cho các Doanh nghiệp. 

Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh 

sách đơn vị kiểm toán năm 2020 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chủ động 

lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm 

toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét báo cáo tài chính hàng quý:  

 Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam; 

 Công ty TNHH KPMG; 

 Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. 

 Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.  

 Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam; 

 

        Kính trình! 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TVHĐQT, BKS (để b/cáo); 

- Ban GĐ (để biết và p/h); 

- Lưu: VT, HĐQT.01b 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Lê Xuân Trình 
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TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP 

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /TTr-PVOLUB  TP.Hồ Chí Minh, ngày      tháng       năm 2020 

 

 
TỜ TRÌNH  

Về việc Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 

2019 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 

 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông 

 

-  Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL; 

- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-PVOLUB-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2019 của Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL. 

Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt 

quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và phương án thù lao 

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:  

  I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách 

năm 2019 

1.  Số dư đầu năm 2019: Không có số dư chuyển qua năm 2019. 

2.  Trích quỹ thù lao năm 2019: 

a.  Số lượng nhân sự: 

-  Hội đồng quản trị: 04 người (gồm 01 Chủ tịch kiêm nhiệm, 03 thành viên 

kiêm nhiệm). 

-  Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 01 người. 

b.  Mức thù lao: 

Quỹ thù lao đã chi cho thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 

2019: 

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: 1 người x 6.500.000 đồng x 12 tháng = 78.000.000 

đồng 

- Thù lao thành viên HĐQT: 3 người x 3.500.000 đồng x 12 tháng = 

126.000.000 đồng 

- Thù lao Ban Kiểm soát:  

+ Thù lao thành viên BKS: 1 người x 2.000.000 đồng x 12 tháng = 24.000.000 

đồng 
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+ Thù lao thành viên BKS (làm việc đến 10/04/2019): 1 người x 2.000.000 

đồng x  3,5 tháng = 7.000.000 đồng. 

Tổng cộng: 235.000.000 đồng 

II. Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên 

trách  năm 2020 

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020, thù lao đã thực hiện của các 

thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 

2019, phương án thù lao năm 2020 như sau:  

Số lượng nhân sự: 

Hội đồng quản trị: 04 người (gồm 01 Chủ tịch kiêm nhiệm, 03 thành viên kiêm 

nhiệm). 

-  Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 01 người. 

a. Thù lao HĐQT, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: 1 người x 6.500.000 đồng  x 12 tháng = 78.000.000 

đồng. 

- Thù lao thành viên HĐQT: 3 người x 3.500.000 đồng x 12 tháng = 

126.000.000 đồng 

b. Thù lao Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

- Thù lao Thành viên BKS kiêm nhiệm: 1 người x 2.000.000 đồng x 12 tháng = 

24.000.000 đồng 

Tổng mức thù lao thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 dự 

kiến là 228.000.000 đồng. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua! 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- TVHĐQT, BKS (để b/cáo); 

- Ban GĐ (p/hợp, t/hiện); 

- Lưu: VT, HĐQT.01b. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Xuân Trình 

 



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP 

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

Số:            /TTr-PVOLUB 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2020 

 

TỜ TRÌNH   

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 

và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 

 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông  

 

 Căn cứ Quy định tại Điều 40 của Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL về 

quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông.  

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối 

lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 với những nội dung sau: 

I.  Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 

Stt Chỉ tiêu 

Kế hoạch PPLN năm 

2019 

Tỷ lệ 

(%) 

Giá trị 

(VNĐ) 

1 Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN   506.511.377 

2 Trích các quỹ (2=1*40%) 40% 202.604.550 

- Quỹ khen thưởng phúc lợi 20% 101.302.275 

- Quỹ đầu tư phát triển 20% 101.302.275 

3 Tổng LNST sau khi trích các quỹ (3=1-2) 60% 303.906.827 

4 Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chi  (-4.608.244) 

5 Lợi nhuận dùng để chia cổ tức (5=3+4)  299.298.583 

6 Chia cổ tức 0%VĐL 0 

7 Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)  299.298.583 

 Giải trình lợi nhuận năm trước còn lại chưa chi: 

Stt Nội dung 
Giá trị 

(VNĐ) 
Ghi chú 

1 
LNST chưa phân phối tại 

ngày 31/12/2018 

    

844.232.841    

Theo báo cáo kiểm toán năm 

2018 phát hành ngày 

19/2/2019. 



2 
Điều chỉnh theo biên bản 

thanh tra thuế 
-767.746.365  

Quyết định số 977/QĐ-CT-GT 

về việc “Hoàn thuế kiêm bù trừ 

thu ngân sách Nhà nước” của 

Cục thuế TP.HCM ngày 

28/5/2019. 

3 Trích quỹ  đầu tư phát triển -40.547.360  

Công ty thực hiện phân phối lợi 

nhuận theo Nghị Quyết số 

05/NQ-PVOILUB-ĐHĐCĐ 

ngày 10/04/2019. 

4 
Trích quỹ khen thưởng phúc 

lợi 
-40.547.360  

Công ty thực hiện phân phối lợi 

nhuận theo Nghị Quyết số 

05/NQ-PVOILUB-ĐHĐCĐ 

ngày 10/04/2019. 

5 LNST chưa phân phối còn lại -4.608.244  
 

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. 

Stt Nội dung Diễn giải 
Giá trị 

(VNĐ) 

1 Lợi nhuận sau thuế LNST 800.000.000 

2 Trích lập các quỹ 
Tối đa 40% 

LNST (*) 
320.000.000 

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi   

- Quỹ đầu tư phát triển   

3 Lợi nhuận còn lại năm 2020 sau khi trích lập các quỹ 3=1-2 480.000.000 

4 Lợi nhuận năm 2019 còn lại chưa chia  299.298.583 

5 Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2020 5=3+4 779.298.583 

6 Chia cổ tức năm 2020 (*)  

 Ghi chú: (*): Việc trích lập các quỹ và chia cổ tức thực hiện theo Nghị quyết Đại 

hội đồng cổ đông thường niên 2019, phù hợp với Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 

28/2016/TT-BLĐTBXH và cá quy định hiện hành của Nhà nước. 

  Kính trình! 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TVHĐQT, BKS (để b/cáo); 

- Ban GĐ (để p/hợp, t/hiện); 

- Lưu: VT, HĐQT.01b. 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Xuân Trình 
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TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP 

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

Số:         /TTr-PVOLUB 
 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2020 

 

TỜ TRÌNH   

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty 

TNHH Kiểm toán An Việt 

 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông  

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Quy định tại Điều 40 của Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL về 

quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông; 

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm 

toán An Việt. 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính 

năm 2019 đã được kiểm toán cụ thể như sau: 

Đvt: đồng 

Stt Chỉ tiêu 
Giá trị  

(thời điểm 31/12/2019) 

I TỔNG TÀI SẢN 127.841.295.134 

1 Tài sản ngắn hạn 89.891.226.045 

2 Tài sản dài hạn 37.950.069.089 

II NGUỒN VỐN 127.841.295.134 

1 Nợ phải trả 27.575.744.869 

2 Nguồn vốn chủ sở hữu 100.265.550.265 

III KẾT QUẢ KINH DOANH  

1 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 236.157.296.948 

2 Lợi nhuận trước thuế 506.511.377 

3 Lợi nhuận sau thuế (*) 506.511.377 

Ghi chú: 

 (*): Trong năm 2019, Công ty đã nhận được Quyết định số 977/QĐ-CT-GT ngày 

28/5/2019 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh về việc “Hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách 

Nhà nước”, do vậy Thuế TNDN năm 2019 không phải đóng và được bù trừ. 
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   Kính trình! 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TVHĐQT, BKS (để b/cáo); 

- Ban GĐ (để biết và p/hợp); 

- Lưu: VT, HĐQT.01b. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Trình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2020 
 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 

 
- Tên cổ đông:  

- Họ và tên người đại diện/ủy quyền:  

- Số cổ phần biểu quyết:  

 

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị 2019, kế hoạch 2020.  

 
 

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động SXKD 2019, kế hoạch hoạt động SXKD 2020. 

 
 

3. Biểu quyết thông qua Hoạt động của Ban kiểm soát 2019, phương hướng hoạt động  

năm 2020. 

 
 

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán  

 
 

5. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế  hoạch phân phối 

lợi nhuận năm 2020. 
 

 

6. Biểu quyết thông qua Báo cáo tổng hợp thù lao của HĐQT và BKS năm 2019; kế hoạch chi 

trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 

 

 

7. Biểu quyết thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 

 

 

 

8. Biểu quyết thông qua Tờ trình bổ sung thành viên BKS Công ty 

 

 

 

Tán thành Không ý kiến Không tán thành 

Tán thành Không ý kiến Không tán thành 

Tán thành Không ý kiến Không tán thành 

Tán thành Không ý kiến Không tán thành 

Tán thành Không ý kiến Không tán thành 

Tán thành Không ý kiến Không tán thành 

Tán thành Không ý kiến Không tán thành 

Tán thành Không ý kiến Không tán thành 
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TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PV OIL Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   2020/01/BKS-PVOLUB 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng  02  năm 2020 

 

BÁO CÁO KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ  

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 

(Trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020) 

 

 

Kính thưa Đoàn Chủ tịch, kính thưa quý vị Cổ đông, thưa toàn thể Đại hội. 

Sau đâu tôi xin thay mặt Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội báo cáo kiểm soát 

năm 2020 như sau: 

PHẦN 1: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 123 của 

Luật Doanh nghiệp 2015 và Điều lệ công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện triển khai các 

nội dung công việc sau: 

1. Hàng tháng, xem xét, đánh giá các công việc: 

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tách theo mảng xăng dầu và 

dầu mỡ nhờn về sản lượng, doanh thu, giá vốn, lãi gộp, chi phí, lợi nhuận so với kế hoạch 

và so với cùng kỳ năm trước.  

- Giám sát, đánh giá, khuyến nghị ban điều hành trong việc thực hiện các nghị 

quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐQT. Giám sát ban điều hành 

trong việc tuân thủ pháp luật,  điều lệ và các quy trình quy chế của Công ty.  

- Thẩm định, phân loại, theo dõi các hợp đồng và các bảo lãnh thanh toán của 

khách hàng. 

- Giám sát trong việc bán hàng xăng dầu đúng thị trường đúng đối tượng khách 

hàng.  

- Xem xét, đánh giá các khoản công nợ phải thu, phả trả, phản ánh kiến nghị các 

rủi ro. 

- Xem xét, đánh giá tiền mặt tại quỹ Công ty và các chi nhánh, tiền gửi tại các 

Ngân hàng, tiền vay bảo lãnh nhập khẩu hàng hóa, tiền gửi có kỳ hạn, việc sử dụng ngồn 

vốn, dòng tiền, các khoản đầu tư tài chính. 

- Xem xét, đánh giá về hàng tồn kho, nguồn hàng, các hao hụt trong sản xất, tồn 

chứa, vận chuyển. 

- Xem xét, đánh giá về các khoản đầu tư, duy tu, sửa chữa, xây dựng cơ bản và 

mua sắm tài sản cố định. 
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2. Rà soát soát các quy định, quy chế nội bộ của Công ty từ đó đã đưa ra các 

khuyến nghị bổ sung. 

3. Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính quý, năm, phân tích 

đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, các rủi ro, khả năng bảo toàn vốn. 

4. Phối hợp với Hội Đồng Quản Trị, ban Giám Đốc trong công tác kiểm soát tại 

Công ty. 

5. Gửi báo cáo Ban điều hành trước mùng 5 tháng sau. 

       PHẦN 2: KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019 

A. Hoạt động của HĐQT và Ban điều hành. 

Trong phạm vi đánh giá, Ban kiểm soát nhận thấy: 

- Hội đồng quản trị đã tuân thủ đầy đủ các quy định theo Điều lệ, quy chế và quy 

định của Công ty. Trong năm 2019 HĐQT đã tổ chức rất nhiều cuộp họp và ban hành 

tổng cộng 14 nghị quyết giao cho ban điều hành thực hiện. 

- Trong năm 2019, Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ quy định về tạm ứng đúng 

theo điều 18 Quy chế tài chính và điều 10.4 Quy chế quả lý nợ của công ty. 

- Hội đồng quản trị đã luôn luôn cố gắng, bám sát các mục tiêu, định hướng theo 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, trong quá trình triển khai các nhiệm vụ cụ thể, mặc dù 

gặp rất nhiều khó khăn, xong đã đưa ra các giải pháp kịp thời, phù hợp với tình hình thực 

tế, tuy nhiên một số chỉ tiêu vẫn chưa đạt được như mong đợi như chỉ tiêu tăng trưởng về 

sản lượng, chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế. 

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã rà soát, sửa đổi, rút gọn, ban hành 

tổng cộng 81 Quy trình, qui chế phục vụ cho công tác điều hành quản lý. Các quy 

trình, quy chế, quy định đã được Ban giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện 

một cách nghiêm túc. 

- Trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát, Ban kiểm soát đã được Hội đồng 

quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận phòng ban hỗ trợ đầy đủ thông tin, số liệu phục vụ 

cho công tác kiểm soát. 

B. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh. 

I. Báo cáo tài chính năm 2019. 

1. Các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính. 

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Dầu nhờn PV Oil được Ban 

Giám đốc và Phòng Tài chính Kế toán của Công ty lập và được Công ty TNHH kiểm 

toán An Việt kiểm toán vào ngày 24/2/2020. Về các chỉ tiêu trên bản cân đối kế toán: 

Đối với chỉ tiêu hàng tồn kho 39,1 tỷ đồng trong đó có một số nguyên vật liệu, 

thành phẩm, hàng hóa tồn kho, chậm luân chuyển, kém chất lượng đang được Công ty 

rà soát, đánh giá, lập kế hoạch sử dụng với giá trị là 2,9 tỷ đồng. Theo đó Công ty vẫn 
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chưa trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với những nguyên vật liệu, thành 

phẩm hàng hóa nêu trên. 

Đối với khoản ghi nhận thuế TNDN nộp thừa số tiền 3,81 tỷ đồng trên chỉ tiêu 

Thuế và các khoản phải thu nhà nước theo báo cáo của BKS năm 2019, Ngày 

28/05/2019 Cục thuế Tp HCM đã có Quyết định số 997/QĐ-CT-GT về việc hoàn thuế 

kiêm bù trừ ngân sách nhà nước . Hiện tại chỉ tiêu thuế và các khoản phải nộp Nhà 

nước 1,3 tỷ đã ghi nhận đúng với tình hình của Công ty. Tổng số thuế Công ty đã nộp 

Ngân sách nhà nước trong năm là 28,2 tỷ thấp hơn năm ngoái 1,9 tỷ chủ yếu là thuế 

Bảo vệ môi trường (14,4 tỷ) và thuế GTGT (10,3 tỷ).  

Đối với chỉ tiêu phải thu ngắn hạn khác 1,5 tỷ, trong đó bao gồm phải thu tạm ứng 

của ông Phạm Gia Huấn phát sinh từ các năm trước với số tiền 626,16 triệu đồng, hiện 

ông Huấn đã nghỉ việc, Công ty đang trong quá trình làm việc với ông Huấn về thu hồi 

khoản tạm ứng nói trên nên chưa trích lập dự phòng phải thu khó đòi tại thời điểm 

31/12/2019 

Ban kiểm soát cũng lưu ý đối với một số chỉ tiêu số liệu so sánh là số dư ngày 

31/12/2018 chuyển sang, theo Quyết định sô 2467/QĐ-CT-XP ngày 15/05/2019 của 

Cục thuế Tp.HCM về việc xử phạm vi phạm hành chính về thuế, một số chỉ tiêu được 

điều chỉnh chi tiết như sau: 

+ Chỉ tiêu thuế và các khoản phải thu nhà nước 4,50 tỷ tăng 694 triệu đồng.  

+ Chỉ tiêu thuế và các khoản phải nộp nhà nước 3,97 tỷ tăng 1.462 triệu đồng.   

+ Chỉ tiêu Vốn chủ sở hữu 99,79 tỷ giảm 767 triệu đồng 

+ Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 76,4 triệu giảm 767 triệu đồng.  

Các chỉ tiêu còn lại Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài 

chính 2019 đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán. 

2. Tính hợp lệ của báo cáo. 

Báo cáo tài chính được lập đầy đủ theo quy định, đồng thời phản ánh trung thực 

và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 

31/12/2019, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. 

3. Tình hình tài chính của Công ty cổ phần Dầu nhờn PV Oil tại ngày 31/12/2019: 

a) Bảng cân đối kế toán (tóm tắt) tại ngày 31/12/2019. 

          Đvt: triệu đồng 

TÀI SẢN 31/12/2019 31/12/2018 

A/ TÀI SẢN NGẮN HẠN  89.891 84.096 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 20.599 10.347 

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn - - 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 28.957 32.976 

IV. Hàng tồn kho 39.165 35.368 

V. Tài sản ngắn hạn khác 1.168 5.404 
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B/ TÀI SẢN DÀI HẠN  37.950 41.988 

I. Tài sản cố định 36.941 39.615 

II. Tài sản dở dang dài hạn - - 

III. Tài sản dài hạn khác 975 2.340 

 TỔNG CỘNG TÀI SẢN  127.841 126.085 

                     NGUỒN VỐN   

A/ NỢ PHẢI TRẢ  27.575 26.285 

I. Nợ ngắn hạn 27.390 26.100 

II. Nợ dài hạn 184 184 

B/ VỐN CHỦ SỞ HỮU  100.265 99.799 

I. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 89.000 89.000 

II. Thặng dư vốn cổ phần 1.799 1.799 

III. Quỹ đầu tư phát triển 8.964 8.924 

IV. Quỹ dự phòng tài chính   

V. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 501 76 

* TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN  127.841 126.085 
 

b) Kết quả kinh doanh 2019. 

CHỈ TIÊU Năm 2019 Năm 2018 

1. Doanh thu thuần bán hàng và CC dịch vụ 236.157 249.269 

  Trong đó :+ Dầu mỡ nhờn + sp khác 124.387 157.278 

                   + Xăng dầu 111.770 88.991 

2. Lợi nhuận gộp về bán hàng và Cc dich vu  35.924 33.326 

3. Doanh thu trừ chi phí tài chính 395 (469) 

3. Chi phí bán hàng 18.620 19.291 

4. Chi phí quản lý doanh nghiệp  15.755 16.906 

5. Lợi nhuận từ SXKD 1.942 (3.311) 

6. Lợi nhuận từ hoạt động khác (1.436) 4.645 

7. Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN 506 1.334 

8. Chi phí thuế TNDN hiện hành - 1.131 

9. Lợi nhuận sau thuế TNDN  506 202 

10. Lãi cơ bản/cổ phiếu (đ) 57 đ 18 đ 

c) Nhận xét. 

So với kế hoạch năm 2019: 

 Tổng sản lượng xăng dầu tiêu thụ 9.159 m3, tăng 33% so với năm 2018,  hoàn 

thành 114% kế hoạch cả năm. 

 Tiêu thụ dầu mỡ nhờn thành phẩm đạt: 3.404 m3, bằng 90% kế hoạch năm và 

bằng 87% so với thực hiện năm trước. 

 Tiêu thụ dầu mỡ nhờn hàng hóa đạt: 70 m3, bằng 47% kế hoạch năm và bằng 

65% so với thực hiện năm trước. 

 Về doanh thu đạt: 236,16 tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch năm và bằng 96% so với 

thực hiện năm trước.  
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 Về lợi nhuận trước thuế đạt 0,506 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch năm và bằng 38% 

so với thực hiện năm trước.  

 Tổng số tiền thuế đã nộp NSNN trong năm đạt 28,2 tỷ đồng bằng 93% so với 

năm trước. 

II. Kiểm soát Công tác quản lý công nợ phải thu khách hàng, phải trả người 

bán. 

Tổng số công nợ phải thu khách hàng tại thời điểm 31/12/2019 là 28,9 tỷ đồng. 

Về quản lý công nợ: công ty nghiêm túc trong việc quản lý và thu hồi công nợ. Cuối 

năm 2019, công ty đã thu được gần hết các khoản công nợ quá hạn từ các khách hàng 

trong ngành dầu khí và không phát sinh thêm nợ khó đòi. 

Tổng số công nợ phải trả người bán tại thời điểm 31/12/2019 là: 27,3 tỷ đồng. 

Trong đó nợ tiền mua xăng dầu từ Tổng công ty dầu Việt nam  9,9 tỷ, nợ mua Nguyên 

vật liệu, hàng  hóa dịch vụ khác 17,4 tỷ đồng. 

III.  Công tác quản lý hàng hóa. 

Trong năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhà máy cũng như trong quá 

trình vận chuyển được thực hiện an toàn, không có sự cố xảy ra. Chất lượng cũng như số 

lượng các thành phẩm dầu mỡ bôi trơn cũng như xăng dầu luôn được kiểm soát chặt chẽ 

theo đúng quy định; công tác PCCC được tổ chức thường xuyên, nghiêm túc. Tuy nhiên 

một số nguyên vật liệu, thành phẩm, bao bì tồn đọng kém chất lượng như đã nêu ở phần 

trên cần phân loại đánh giá và trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo quy định. 

Công tác quản lý hao hụt trong sản xuất và tồn chứa tại nhà máy được thực hiện tốt 

luôn nằm trong định mức của công ty, tuy nhiên công tác quản lý hao hụt trong nhập 

khẩu dầu gốc cần xem xét để giảm thêm tỷ lệ hao hụt nhập. 

IV. Kết quả thực hiện đầu tư tại đơn vị năm 2019. 

1. Phát triển hệ thống bán lẻ xăng dầu. 

Trong năm 2019, Công ty không có chủ trương phát triển CHXD.  

2. Công tác đầu tư khác. 

Về đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị năm 2019 công ty đã thực 

hiện được như sau: 

a) Đầu tư XDCB: Không có 

b) Mua xắm TTB: 

 Mua sắm thiết bị phân tích thử nghiệm kiểm tra chất lượng dầu mỡ nhờn, kế 

hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu 1 tỷ đồng: Chưa thực hiện 

 Thay thế dàn máy đóng lon 0,8L và 1L : Chưa thực hiện 

 Thay thế 02 dàn máy đóng can 18L: 600 triệu.: Chưa thực hiện 

 Mua thêm 01 xe tải nhỏ, kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu 800 triệu: Chưa thực 

hiện. 

  Dự án mua thiết bị in mã vạch trên sản phẩm: 500 triệu đồng:  Chưa thực hiện. 
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 Mua 1 máy nén khí cho nhà máy Bình Chiểu trị giá 225 triệu đồng và 2 bộ máy 

lạnh lắp cho nhà máy Bình chiểu trị giá 22,8 triệu đồng: đã thực hiện. 

Công tác sửa chữa bảo dưỡng nhà máy bằng nguồn kinh chi phí luôn được thực 

nhanh chóng, tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng thiết bị. Đảm bảo cho nhà máy 

vận hành liên tục trong điều kiện tốt, không để xảy ra sự cố.  

C. Một số nhận định, đánh giá. 

Năm 2019 vẫn là một năm đầy khó khăn, cạnh tranh khốc liệt với các hãng dầu nhớt 

khác, giá dầu thô biến động bất lợi, tuy nhiên Công ty vẫn đạt được một kết quả nhất 

định, cụ thể là vẫn giữ được thị trường, nhiều khách hàng đại lý và công nghiệp vẫn trung 

thành với sản phẩm của PVOil Lube, công tác quản lý hàng tồn kho tốt hơn, giảm giá 

thành, giảm chi phí hơn, công việc sản xuất ổn định, luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm.  

Các hoạt động đầu tư nhìn chung đều đáp ứng nhu cầu SXKD, hiệu quả và bảo đảm 

qui trình, thủ tục đầu tư. 

  PHẦN 3. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020  

Trong năm 2020, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát, đánh giá 

trên cơ sở: 

- Xem xét tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2020. 

- Xem xét kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, công tác bán hàng, công nợ, 

hàng tồn kho, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý điều hành trên cơ sở xem xét các 

báo cáo theo biểu mẫu hàng tháng mà Ban kiểm soát yêu cầu Ban điều hành, các phòng 

ban cung cấp cùng các báo cáo khác của Ban điều hành. 

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 

và phương hướng hoạt động năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét. 

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty, tôi xin trân thành cảm ơn các Quý cổ đông. 

Trân trọng kính chào! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: BKS. 

 

 TM. BAN KIỂM SOÁT                                                                                      

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Bình 
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TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP  

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:          /BC-PVOLUB-HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2020 

 

BÁO CÁO 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 

 

Kính thưa Quý cổ đông, 

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), Tôi xin trình bày Báo cáo hoạt động của 

HĐQT trong năm 2019 và phương hướng hoạt động trong năm 2020 như sau: 

I.  Tình hình nhân sự: 

Hội đồng quản trị Công ty cơ cấu gồm 05 thành viên, trong đó 04 thành viên là 

đại diện phần vốn của PVOIL. Trong năm 2019, thành viên HĐQT , cụ thể như sau: 

1. Ông Lê Xuân Trình – Chủ tịch (Kiêm nhiệm); 

2. Ông Lê Văn Bách - Ủy viên kiêm GĐ Công ty; 

3. Ông Ngô Đức Dũng - Ủy viên; 

4. Bà Trần Ngọc Diệp - Ủy viên; 

5. Bà Nguyễn Phước Giáng Hương - Ủy viên độc lập. 

II. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 

Năm 2019 tình hình kinh tế chính trị trong và ngoài nước có nhiều diễn biến phức 

tạp ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và của Công ty chúng ta 

nói riêng nhưng với sự nổ lực và chiến lược kinh doanh hiệu quả của Ban lãnh đạo Công 

ty, PVOIL Lube đã gần hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019 do ĐHĐCĐ đề ra.

 Về mặt quản trị, Trong năm vừa qua công ty đã từng bước nâng cao công tác 

quản lý, điều hành các mặt hoạt động của Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung và 

ban hành các quy chế, quy định, quy trình về quản lý và kinh doanh, tăng cường công 

tác quản lý công nợ khách hàng đặc biệt là thu hồi các khoản nợ khó đòi, nợ xấu nhằm 

giảm thiểu các rủi ro về tài chính. 

Trong năm, Công ty đã cải tiến chế độ tiền lương, thưởng cho NLĐ; khen thưởng, 

động viên kịp thời cho các cá nhân và tập thể đã có thành tích trong hoạt động kinh 

doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra nhằm tăng năng suất lao động và cải thiện 

thu nhập cho NLĐ. Song song đó, Ban lãnh đạo Công ty cũng luôn quan tâm thực hiện 

trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội. Cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành kinh doanh 

của PV OIL Lube đang từng bước được đổi mới theo hướng tinh gọn, hợp lý hơn; đội 

ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm đang được bổ sung, củng cố, công 



Trang 2/8 
 

tác quản lý ngày càng chặt chẽ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và 

hiệu quả hoạt động của Công ty. 

1. Một số kết quả về SXKD năm 2019 

Theo số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán An Việt, các kết quả 

SXKD chính năm 2019 như sau: 

- Về sản lượng: 

+ Chỉ tiêu sản lượng sản xuất dầu mỡ nhờn là: 3.098,01 m3; trong đó sản xuất tại 

Bình Chiểu là 3.088,01 m3, gia công tại Viện Hóa là 10 m3, hoàn thành 82% so với kế 

hoạch năm và hoàn thành 83% so với thực hiện năm trước. 

+ Chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ DMN cả năm đạt: 3.475,06 m3, bằng 88% kế hoạch 

năm và bằng 87% so với thực hiện năm trước. Trong đó: 

 Tiêu thụ dầu mỡ nhờn thành phẩm đạt: 3.404,59 m3, bằng 90% kế hoạch 

năm và bằng 87% so với thực hiện năm trước. 

 Tiêu thụ dầu mỡ nhờn hàng hóa đạt: 70,47 m3, bằng 47% kế hoạch năm và 

bằng 65% so với thực hiện năm trước. 

+ Chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ xăng dầu đạt: 9.159,06 m3, đạt 114% kế hoạch, bằng 

133% so với sản lượng năm trước chủ yếu bán cho khách hàng công nghiệp.  

- Về doanh thu đạt: 236,16 tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch năm và bằng 96% so với 

thực hiện năm trước.  

- Về lãi gộp đạt: 35,92 tỷ đồng, bằng 98% kế hoạch năm và bằng 108% so với 

thực hiện năm trước.  

- Về chi phí hoạt động cả năm ở mức 34,38 tỷ đồng, bằng 98% so với kế hoạch 

năm và chỉ bằng 95% so với năm trước.  

- Về lợi nhuận trước thuế đạt 0,51 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch năm và bằng 38% 

so với thực hiện năm trước.  

+  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh xăng dầu: lỗ 0,72 tỷ đồng, bình quân lỗ 79 

đồng/lít. 

+ Lợi nhuận kinh doanh dầu mỡ nhờn sản xuất: 2,15 tỷ đồng, bình quân lợi nhuận   

632,56 đồng/Lít. 

+  Lợi nhuận từ kinh doanh dầu mỡ nhờn hàng hóa: 72 triệu đồng. 

+  Lợi nhuận từ tài chính: 394 triệu đồng. Do năm nay Công ty đã tiết giảm được 

chi phí sản xuất, nhập NVL, xử lý hàng hóa, NVL tồn kho lâu ngày, vì vậy dòng tiền 

Công ty đã tốt hơn. 
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+  Thu nhập khác: - 1,44 tỷ đồng, đây là những khoản tiền: (1): Tiền phạt vi phạm 

hành chính về thuế từ những năm 2015 – 2016; (2) xử lý chi phí quảng cáo trên báo 

Tuổi trẻ và (3): Những tồn đọng do thời kỳ trước để lại; (4): Thù lao HĐQT năm 2019.  

2. Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT: 

Trong năm 2019, HĐQT đã có 14 phiên họp ban hành 14 Nghị quyết và 8 Quyết 

định về các vấn đề cụ thể như sau: (Xem phụ lục đính kèm) 

- Về kế hoạch, chiến lược: Phê duyệt, giao kế hoạch và giám sát thực hiện kế 

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.  

- Về công tác tổ chức, lao động tiền lương: thông qua danh sách nhân sự dự kiến 

quy hoạch cán bộ (bổ sung) giai đoạn 2020 và danh sách đưa vào quy hoạch nguồn 2020 

– 2025 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL. Thông qua việc chấm dứt động của 02 

chi nhánh trực thuộc (Chi nhánh Vũng Tàu và Chi nhánh Hải Phòng); Bổ nhiệm các 

chức danh Giám đốc chi nhánh Miền Bắc; 

- Về quan hệ cổ đông: Thông qua thời gian Đại hội đồng Cổ đông thường niên 

2019. Tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2019; cập nhật thay đổi thông 

tin cổ đông theo yêu cầu; 

- Về lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính: Phối hợp với Ban 

kiểm soát để thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị thực 

hiện kiểm toán báo cáo tài chính theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông; 

 - Các vấn đề khác: Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn 

thường xuyên giao ban công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc 

của HĐQT và giám sát việc thực hiện của ban điều hành đối với các Nghị quyết, Quyết 

định của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Làm rõ trách nhiệm 

tập thể, cá nhân trong thời gian qua theo kết luận kiểm tra của Tổng Công ty Dầu Việt 

Nam – CTCP (Cổ đông đang nắm giữ cổ phần chi phối). 

3. Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục 

Mặc dù HĐQT đã triển khai quyết liệt việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, tuy 

nhiên một số chỉ tiêu kế hoạch trong hoạt động SXKD năm 2019 chưa hoàn thành. 

4. Kết quả Giám sát đối với Giám đốc và các thành viên trong Ban Giám 

đốc. 

Đánh giá chung về hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty:  

- Các thành viên trong Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, 

được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có 

nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.  
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- Giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Giám đốc, có ủy quyền 

thường xuyên của Giám đốc cho các Phó Giám đốc để thực hiện các nhiệm vụ được 

giao theo đúng thẩm quyền được phân công; 

- Ban Giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ công 

ty, quy định của pháp luật, đặc biệt sau khi có kết luận của Tổng Công ty, từng bước 

tháo gỡ những tồn tại, yếu kém của Công ty. 

- Ban Giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty, những 

tồn tại còn khắc phục nên đã quyết liệt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh 

doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm 

soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; thực hiện tốt vai trò 

kiểm soát rủi ro ngay từ Ban điều hành và các quản lý cấp trung. Kiểm soát và tiết kiệm 

trong công tác quản lý chi phí toàn Công ty. 

5. Phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020. 

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2019, năm 2020 HĐQT tiếp tục 

bám sát những quy định trong Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và Nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ cùng với 

Ban điều hành và tập thể CBCNV nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành 

doanh nghiệp, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 

2020 với kế hoạch, định hướng như sau:   

- Thực hiện cải tiến, hoàn thiện hơn nữa công tác quản trị nhằm nâng cao chất 

lượng và hiệu quả điều hành để đạt được mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh, 

khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế, phát huy những ưu điểm đạt được. Xác định 

năm 2020 còn nhiều khó khăn và thách thức, Hội đồng quản trị cần tăng cường công tác 

quản trị rủi ro, giám sát, dự báo và ngăn ngừa, xử lý kịp thời vấn đề khó khăn phát sinh 

nhằm duy trì tốt hoạt động kinh doanh của Công ty. 

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp thích hợp trong từng thời kỳ để tăng cường, 

bổ sung nguồn nhân lực, tăng cường quản lý đảm bảo bộ máy luôn năng động, hiệu quả, 

giảm thiểu rủi ro, áp dụng các biện pháp tài chính hợp lý, linh hoạt và chặt chẽ để đem 

lại hiệu quả cao trong sử dụng cơ sở vật chất và tiền vốn của Công ty. 

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở 

tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tập trung chính vào thực 

hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành, cán bộ 

quản lý và các mặt hoạt động của Công ty. 

- Phối hợp chặt chẽ với BCH Đảng bộ Công ty trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các 

hoạt động của Công ty nhằm mục tiêu hoàn thành tốt mọi kế hoạch, nhiệm vụ đề ra. 
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- Duy trì họp HĐQT thường kỳ và đột xuất để giải quyết các vấn đề quan trọng 

và cần thiết, tạo điều kiện cho Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. 

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và do Đại hội đồng 

Cổ đông ủy quyền. 

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương 

hướng hoạt động chủ yếu năm 2020 kính đề nghị Đại hội cổ đông thông qua.  

Chúc Quý cổ đông, Quý đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. 

 Nơi nhận:  
- Như trên;  

- TV HĐQT, BKS (để b/cáo); 

- BGĐ (để biết); 

- Lưu VT.HĐQT.01b. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Trình 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trang 6/8 
 

PHỤ LỤC 

(Kèm theo Báo cáo số     /BC-PVOLUB-HĐQT ngày …../……/2020 

của Hội đồng quản trị Công ty CP Dầu nhờn PVOIL) 

a) Danh mục Nghị quyết: 

Stt Nghị quyết 
Số nghị 

quyết 

Ngày ban 

hành 
Nội dung chính 

1 

Nghị quyết về việc 

thông qua thời gian tổ 

chức đại hội cổ đông 

thường niên năm 2019 

01/NQ-

PVOLUB 
20/02/2019 

Thông qua thời gian tổ 

chức đại hội cổ đông 

thường niên năm 2019 

2 

Nghị quyết về việc 

thông qua một số nội 

dung liên quan đến hoạt 

động kinh doanh và 

công tác nhân sự của 

Công  ty 

02/NQ-

PVOLUB 
20/02/2019 

Thông qua một số nội 

dung liên quan đến hoạt 

động kinh doanh và công 

tác nhân sự của Công  ty 

3 

Nghị quyết về việc 

thông qua công tác xử lý 

tồn đọng theo biên bản 

họp Hội đồng xử lý nợ 

ngày 15/3/2019 

03/NQ-

PVOLUB 
28/03/2019 

Thông qua công tác xử lý 

tồn đọng theo biên bản 

họp Hội đồng xử lý nợ 

ngày 15/3/2019 

4 

Nghị quyết về việc 

thông qua công tác 

chuẩn bị đại hội cổ đông 

ngày 10/04/2019 và 

công tác cán bộ theo tờ 

trình của Giám đốc 

Công ty 

04/NQ-

PVOLUB 
28/03/2019 

Thông qua công tác 

chuẩn bị đại hội cổ đông 

ngày 10/04/2019 và công 

tác cán bộ theo tờ trình 

của Giám đốc Công ty 

5 

Nghị quyết đại hội đồng 

cổ đông thường niên 

năm 2019 

05/NQ-

PVOLUB 
10/04/2019 

Họp Đại hội cổ đông 

thường niên năm 2019 

6 

Nghị quyết về việc Sửa 

đổi bổ sung Điều lệ của 

Công ty Cổ phần Dầu 

nhờn PVOIL 

06/NQ-

PVOLUB 
10/04/2019 

Sửa đổi bổ sung Điều lệ 

của Công ty Cổ phần Dầu 

nhờn PVOIL 

7 

Nghị quyết về việc 

thống nhất bầu Chủ tịch 

HĐQT CTCP Dầu nhờn 

PVOIL nhiệm kỳ 2019 - 

2024 

07/NQ-

PVOLUB 
10/04/2019 

Thống nhất bầu Chủ tịch 

HĐQT CTCP Dầu nhờn 

PVOIL nhiệm kỳ 2019 - 

2024 

8 

Nghị quyết về việc lựa 

chọn đơn vị kiểm toán 

năm 2019 

08/NQ-

PVOLUB 
27/06/2019 

Lựa chọn đơn vị kiểm 

toán năm 2019 

9 
Nghị quyết về việc 

thông qua một số nội 

09/NQ-

PVOLUB 
24/07/2019 

Thông qua một số nội 

dung liên quan đến hoạt 
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Stt Nghị quyết 
Số nghị 

quyết 

Ngày ban 

hành 
Nội dung chính 

dung liên quan đến hoạt 

động sản xuất kinh 

doanh 6 tháng đầu năm 

2019 của Công ty 

PVOIL Lube 

động sản xuất kinh doanh 

6 tháng đầu năm 2019 

của Công ty PVOIL Lube 

10 

Nghị quyết về việc 

thông qua một số nội 

dung liên quan đến hoạt 

động sản xuất kinh 

doanh 9 tháng đầu năm 

2019 của Công ty 

PVOIL Lube 

10/NQ-

PVOLUB 
23/10/2019 

Thông qua một số nội 

dung liên quan đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh 

9 tháng đầu năm 2019 

của Công ty PVOIL Lube 

11 

Nghị quyết về việc bổ 

nhiệm Giám đốc Chi 

nhánh Công ty Cổ phần 

Dầu nhờn PVOIL Miền 

Bắc 

11/NQ-

PVOLUB 
30/10/2019 

Bổ nhiệm Giám đốc Chi 

nhánh Công ty Cổ phần 

Dầu nhờn PVOIL Miền 

Bắc 

12 

Nghị quyết về việc 

thông qua chủ trương để 

BKS kiểm tra các phát 

sinh liên quan đến tồn 

đọng tại hai Chi nhánh 

Đà Nẵng và Vũng Tàu  

12/NQ-

PVOLUB 
19/11/2019 

Thông qua chủ trương để 

BKS kiểm tra các phát 

sinh liên quan đến tồn 

đọng tại hai Chi nhánh 

Đà Nẵng và Vũng Tàu 

13 

Nghị quyết về việc 

thông qua chủ trương 

chấm dứt hoạt động hai 

chi nhánh Hải Phòng và 

Vũng tàu  

13/NQ-

PVOLUB 
10/12/2019 

Thông qua chủ trương 

chấm dứt hoạt động hai 

chi nhánh Hải Phòng và 

Vũng tàu 

14 

Nghị quyết về việc 

thông qua chủ trương 

phê duyệt mô hình tổ 

chức hoạt động của các 

Phòng, Đơn vị trực 

thuộc Công ty Cổ phần 

Dầu nhờn PVOIL 

14/NQ-

PVOLUB 
10/12/2019 

Thông qua chủ trương 

phê duyệt mô hình tổ 

chức hoạt động của các 

Phòng, Đơn vị trực thuộc 

Công ty Cổ phần Dầu 

nhờn PVOIL 

b) Danh mục Quyết định: 

Stt Quyết định 

Số 

Quyết 

định 

Ngày ban 

hành 
Nội dung chính 

1 

Về việc thành lập ban chỉ 

đạo Đại hội cổ đông thường 

niên năm 2019 của Công ty 

Cổ phần Dầu nhờn PVOIL 

27/QĐ-

HĐQT 
26/02/2019 

Thành lập ban chỉ đạo 

Đại hội cổ đông thường 

niên năm 2019 của 

Công ty Cổ phần Dầu 

nhờn PVOIL 
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Stt Quyết định 

Số 

Quyết 

định 

Ngày ban 

hành 
Nội dung chính 

2 

Về việc phê duyệt kế hoạch 

sản xuất kinh doanh năm 

2019 của Công ty Cổ phần 

Dầu nhờn PVOIL 

28/QĐ-

HĐQT 
02/03/2019 

Phê duyệt kế hoạch sản 

xuất kinh doanh năm 

2019 của Công ty Cổ 

phần Dầu nhờn 

3 

Về việc Thành lập Hội đồng 

xử lý nợ tại Công ty Cổ 

phần Dầu nhờn PVOIL 

33/QĐ-

HĐQT 
02/03/2019 

Thành lập Hội đồng xử 

lý nợ tại Công ty Cổ 

phần Dầu nhờn PVOIL 

4 

Về việc ban hành “Quy chế 

tổ chức và hoạt động của 

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Dầu nhờn PVOIL Miền 

Bắc” 

116/QĐ-

HĐQT 
29/08/2019 

Ban hành “Quy chế tổ 

chức hoạt và động của 

Chi nhánh Công ty Cổ 

phần Dầu nhờn PVOIL 

Miền Bắc” 

5 

Về việc ban hành “Quy chế 

tổ chức và hoạt động của 

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Dầu nhờn PVOIL Tại TP. 

Đà Nẵng” 

117/QĐ-

HĐQT 
29/08/2019 

Ban hành “Quy chế tổ 

chức và hoạt động của 

Chi nhánh Công ty Cổ 

phần Dầu nhờn PVOIL 

Tại TP. Đà Nẵng” 

6 

Về việc chấm dứt hoạt động 

của Chi nhánh Công ty Cổ 

phần Dầu nhờn PVOIL tại 

Vũng Tàu 

193/QĐ-

HĐQT 
16/12/2019 

Chấm dứt hoạt động 

của Chi nhánh Công ty 

Cổ phần Dầu nhờn 

PVOIL tại Vũng Tàu 

7 

Về việc chấm dứt hoạt động 

của Chi nhánh Công ty Cổ 

phần Dầu nhờn PVOIL tại 

Hải Phòng 

194/QĐ-

HĐQT 
16/12/2019 

Chấm dứt hoạt động 

của Chi nhánh Công ty 

Cổ phần Dầu nhờn 

PVOIL tại Hải Phòng 

8 

 Về việc phê duyệt mô hình 

tổ chức và định biên nhân sự 

các phòng, đơn vị trực thuộc 

Công ty Cổ phần Dầu nhờn 

PVOIL năm 2020 

197/QĐ-

HĐQT 
20/12/2019 

Phê duyệt mô hình tổ 

chức và định biên nhân 

sự các phòng, đơn vị 

trực thuộc Công ty Cổ 

phần Dầu nhờn PVOIL 

năm 2020 

 



 1 

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP 

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BC-PVOLUB TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2020 

BÁO CÁO 

HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020  

Kính thưa các Quý vị cổ đông ! 

Báo cáo này được lập căn cứ theo quy định tại điều 135 Luật doanh nghiệp năm 

2014, Điều lệ Công ty cổ phần Dầu nhờn PVOIL nhằm báo cáo với Đại hội đồng cổ 

đông kết quả hoạt động của Công ty năm 2019 và đề ra kế hoạch SXKD năm 2020. 

 

PHẦN I 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 

1. Đặc điểm tình hình 

1.1. Thị trường Dầu nhớt Việt Nam trong năm 2019: 

Theo thống kê của Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam trong 2019, ngành dầu nhớt nội 

địa có tốc độ tăng trưởng bình quân lên tới 4-6%, đạt mức tiêu thụ 90.000 tấn dầu nhớt 

mỗi năm vì thế các tập đoàn đa quốc gia lẫn các thương hiệu nổi tiếng thế giới cũng 

đang lần lượt đầu tư vào các đại lý dầu nhớt Việt Nam. Sản phẩm dầu nhớt của các 

hãng nổi bật như Castrol, Chevron, Shell hay Mobil… rất phổ biến trong các cửa hàng 

hiện nay. Một số hãng lớn như: JX Nippon Oil & Energy có nhà máy với công suất 

40.000 tấn sản phẩm/năm; Castrol công suất 25.000 tấn sản phẩm/năm và Idemitsu có 

công suất 15.000 tấn sản phẩm/năm.  

Nguồn cung dầu mỡ nhờn rất dồi dào, đặc biệt từ các thương hiệu nổi tiếng thế 

giới như đã nêu, bên cạnh đó, các thương hiệu nội địa giá rẻ (trong đó có PVOIL 

Lube) cũng đang tìm cách gia tăng sản lượng sản xuất và tiêu thụ, đây là những tác 

nhân chính thúc đẩy các đại lý xăng dầu ra đời ngày càng nhiều dẫn tới sự cạnh tranh 

hết sức gay gắt trên thị trường Việt Nam. 

1.2. Tình hình Công ty:  

a/ Thuận lợi: 

Trong những tháng đầu năm 2019, tình hình chính trị trên thế giới có nhiều 

chuyển biến phức tạp khiến cho giá Dầu gốc có chiều hướng tăng, nắm bắt được tình 

hình trên Công ty đã có 05 lần nhập khẩu dầu gốc với số lượng lớn phục vụ SXKD của 

Công ty với giá tại thời điểm nhập rất tốt.  
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Sự ủng hộ từ Cổ Đông lớn là PVOIL trong việc tổ chức tiêu thụ qua hệ thống các 

cửa hàng kinh doanh xăng dầu của PVOIL trên toàn quốc. 

b/ Khó khăn: 

Việt Nam đã và đang trong quá trình hội nhập sâu với thế giới, chính sách cắt 

giảm thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu (trong đó có dầu mỡ nhờn) dành cho các 

quốc gia trong khu vực và các nước ký hiệp định FTA với Việt Nam được thông qua, 

tức mức thuế đánh vào dầu nhớt và các nguyên liệu sản xuất dầu nhớt về 0% thì thị 

trường dầu mỡ nhờn sẽ cạnh tranh mạnh mẽ hơn, rào cản để trở thành một đại lý hay 

đối tác phân phối dầu nhớt đang ngày càng được đơn giản hóa. Chỉ cần giấy phép đăng 

ký kinh doanh cơ bản, một số vốn nhất định cùng những kiến thức cơ bản về buôn bán 

kinh doanh là bạn đã có thể mở một đại lý dầu nhớt, tạo điều kiện thuận lợi cho các 

hãng nhớt nước ngoài dễ dàng mở rộng thị trường tại Việt Nam. 

Ở một số thương hiệu lớn, các đại lý còn được doanh nghiệp sản xuất hỗ trợ phát 

triển thị trường, PR – Marketing cũng như công nghệ, kỹ thuật và các giải pháp thúc 

đẩy doanh số bán hàng khiến cho mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt. 

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch. 

Stt Chỉ tiêu ĐVT 

TH 

Năm 

2018 

KH 

Năm 

2019 

TH 

Năm 

2019 

Tỷ lệ 

HT 

KH 

năm 

2019 

Tỷ lệ 

% so 

với 

2018 

1 
Sản xuất dầu mỡ 

nhờn 
M3 3.721,57 3.800,00 3.098,01 82% 83% 

2 Tiêu thụ DMN M3 4.003,76 3.950,00 3.475,06 88% 87% 

 
- Thành phẩm M3 3.895,63 3.800,00 3.404,59 90% 87% 

 
- Hàng hóa M3 108,13 150,00 70,47 47% 65% 

3 Tiêu thụ Xăng dầu M3 6.864,83 8.000,00 9.159,06 114% 133% 

 
- Xăng dầu M3 6.698,98 8.000,00 9.158,39 114% 137% 

 
- Khác (Naptha) M3 165,85  0,00 0,67 

  

4 Tổng doanh thu 
Tỷ 

đồng 
246,27 274,19 236,16 86% 96% 

5 Tổng giá vốn 
Tỷ 

đồng 
212,94 237,5 200,23 84% 94% 

6 Lãi gộp 
Tỷ 

đồng 
33,33 36,7 35,92 98% 108% 

7 
Doanh thu tài 

chính 

Tỷ 

đồng 
-0,44 0,00 0,50 

 
 

8 Chi phí hoạt động 
Tỷ 

đồng 
36,20 35,08 34,38 98% 95% 

9 
LN hoạt động 

SXKD 

Tỷ 

đồng 
-2,87 1,01 1,94 192% 248% 

10 Lợi nhuận khác Tỷ 4,65 0,00 -1,44 
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đồng 

11 
Lợi nhuận trước 

thuế 

Tỷ 

đồng 
1,33 1,01 0,506 50% 38% 

-  Về sản lượng: 

+ Chỉ tiêu sản lượng sản xuất dầu mỡ nhờn là: 3.098,01 m3; trong đó sản xuất tại 

Bình Chiểu là 3.088,01 m3, gia công tại Viện Hóa là 10 m3, hoàn thành 82% so với kế 

hoạch năm và hoàn thành 83% so với thực hiện năm trước. 

+ Chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ DMN cả năm đạt: 3.475,06 m3, bằng 88% kế hoạch 

năm và bằng 87% so với thực hiện năm trước. Trong đó: 

  Tiêu thụ dầu mỡ nhờn thành phẩm đạt: 3.404,59 m3, bằng 90% kế hoạch năm 

và bằng 87% so với thực hiện năm trước. 

  Tiêu thụ dầu mỡ nhờn hàng hóa đạt: 70,47 m3, bằng 47% kế hoạch năm và 

bằng 65% so với thực hiện năm trước. 

+ Chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ xăng dầu đạt: 9.159,06 m3, đạt 114% kế hoạch, 

bằng 133% so với sản lượng năm trước chủ yếu bán cho khách hàng công nghiệp.  

- Về doanh thu đạt: 236,16 tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch năm và bằng 96% so 

với thực hiện năm trước.  

- Về lãi gộp đạt: 35,92 tỷ đồng, bằng 98% kế hoạch năm và bằng 108% so với 

thực hiện năm trước.  

- Về chi phí hoạt động cả năm ở mức 34,38 tỷ đồng, bằng 98% so với kế hoạch 

năm và chỉ bằng 95% so với năm trước.  

- Về lợi nhuận trước thuế đạt 0,51 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch năm và bằng 

38% so với thực hiện năm trước.  

+  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh xăng dầu: lỗ 0,72 tỷ đồng, bình quân lỗ 79 

đồng/lít. 

+ Lợi nhuận kinh doanh dầu mỡ nhờn sản xuất: 2,15 tỷ đồng, bình quân lợi 

nhuận 632,56 đồng/Lít. 

+  Lợi nhuận từ kinh doanh dầu mỡ nhờn hàng hóa: 72 triệu đồng. 

+  Lợi nhuận từ tài chính: 394 triệu đồng. Do năm nay Công ty đã tiết giảm được 

chi phí sản xuất, nhập NVL, xử lý hàng hóa, NVL tồn kho lâu ngày, vì vậy dòng tiền 

Công ty đã tốt hơn. 

+  Thu nhập khác: lỗ 1,44 tỷ đồng, đây là những khoản tiền: (1): thù lao HĐQT 

năm 2019; (2): Tiền phạt vi phạm hành chính về thuế từ những năm 2015 – 2016; (3) 

xử lý chi phí quảng cáo trên báo Tuổi trẻ và (4): những tồn đọng do thời kỳ trước để 

lại. 

3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch 

- Các nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của PVOIL Lube được thực hiện như sau: 



 4 

- Công ty đã quyết liệt đưa ra các giải pháp để tập trung thực hiện các hoạt động 

sản xuất, kinh doanh dầu mỡ nhờn, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển kênh đại lý, 

và các đơn vị trực thuộc PVOIL. 

- Tận dụng cơ hội phát triển hoạt động kinh doanh khác, bao gồm các lĩnh vực 

kinh doanh có lợi thế như: hóa chất, phụ gia, …. 

- Đảm bảo kinh doanh đạt hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn và tiến hành sử 

lý dần nợ tồn đọng. 

- Phát triển sản phẩm mới D_Lube và đưa sản phẩm ra thị trường. 

- Linh động trong việc xây dựng và áp dụng chính sách bán hàng cho phù hợp 

với tình hình của thị trường để ổn định và mở rộng mạng lưới khách hàng cũng như 

gia tăng tính cạnh tranh với các đối thủ khác. 

4. Các hoạt động quản lý khác 

a. Công tác điều độ sản xuất, kỹ thuật an toàn. 

- Việc điều độ sản xuất, công tác dự báo tình hình tiêu thụ đã có những chuyển 

biến đáng kể, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, hết hàng, không đáp ứng được 

nhu cầu của khách hàng, đồng thời cũng không để xảy ra thừa hàng quá nhiều. 

- Kiểm tra chặt chẽ quy trình sản xuất và quản lý hàng hoá, công tác sản xuất 

được Công ty quan tâm chú trọng, kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên liệu đầu vào 

để bảo đảm 100% sản phẩm sản xuất ra đạt chất lượng theo yêu cầu, tuân thủ tuyệt đối 

tiêu chuẩn công bố của Công ty theo đúng Pháp luật. 

- Xây dựng định mức tiêu hao cho sản xuất, đảm bảo hiệu quả sản xuất, giảm 

chi phí và giá thành cạnh tranh, công ty đã hoàn thiện công tác kiểm định tất cả các 

thiết bị đo lường theo yêu cầu của Tổng cục đo lường chất lượng. 

b. Công tác tài chính kế toán 

- Các hoạt động tài chính, hạch toán kế toán được thực hiện theo đúng quy định 

của pháp luật, không phát hiện sai phạm nào. 

- Công tác kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính được thực hiện đúng quy định. 

- Sử dụng và bảo toàn nguồn vốn của Công ty. 

- Kiểm soát và thường xuyên đối chiếu công nợ với khách hàng để đốc thúc 

khách hàng trả nợ đúng hạn. Rà soát và quyết liệt trong việc thu hồi các khoản nợ khó 

đòi. 

c. Công tác tổ chức nhân sự, tiền lương, hành chính 

- Số lao động đầu kỳ: 102 người, số lao động tăng/giảm trong kỳ: tăng 08 

người, giảm 19 người, số lao động cuối kỳ: 91 người; 

- Thu nhập bình quân trong kỳ: 12,32 triệu đồng/người/tháng; 
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- Công ty đảm bảo trích nộp đầy đủ, kịp thời BHXH, BHYT, BHTN cho người 

lao động thuộc diện đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc. Ngoài việc đóng bảo hiểm 

theo quy định của Pháp Luật.  

- Hoàn tất thủ tục ban hành quy chế tham gia BHXH mới và tiến hành các thủ 

tục truy thu/truy lĩnh theo quy định cho CBCNV; 

- Công ty đã bố trí cho CBCNV tham gia đầy đủ các khóa học do Công ty, Tổng 

công ty, Tập đoàn Dầu khí tổ chức. 

PHẦN II 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch 2020. 

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020 của Tổng Công ty Dầu 

Việt Nam đã được Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt. 

- Các chỉ đạo của Tổng công ty về định hướng phát triển Công ty cổ phần Dầu 

nhờn PVOIL trong giai đoạn 5 năm tới (2016 – 2020) thể hiện tại cuộc họp với Tổng 

Công ty ngày 25/02/2016 và Thông báo kết luận cuộc họp số 2802/TB - DVN ngày 

29/04/2016 của Tổng công ty. 

- Các dự báo về tình hình chung của nền kinh tế đất nước trong năm 2019. 

- Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của PVOIL Lube trong năm 

2019 và những năm trước. 

- Các nhận định tình hình về thuận lợi, khó khăn; tiềm năng và triển vọng;… 

đối với các hoạt động SXKD của PVOIL Lube trong năm 2020. 

II.  Mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch 2020.   

- Quyết liệt đưa ra các giải pháp để tập trung thực hiện các hoạt động sản xuất, 

kinh doanh dầu mỡ nhờn, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển kênh khách hang đại 

lý, ưu tiên khai thác kênh bán lẻ thông qua các đơn vị, các CHXD trong hệ thống 

PVOIL và các đơn vị trực thuộc. 

- Tận dụng cơ hội phát triển hoạt động kinh doanh khác, bao gồm các lĩnh vực 

kinh doanh có lợi thế như: hóa chất, phụ gia, …. 

- Đảm bảo kinh doanh đạt hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Giải quyết dứt 

điểm nợ tồn đọng. 

- Tiếp tục ổn định cơ cấu tổ chức; đổi mới cơ chế, phương pháp quản trị doanh 

nghiệp. 

- Nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội để thực hiện các dự án mở rộng quy mô hoạt 

động sản xuất kinh doanh, kể cả sản xuất gia công cho các đối tác trong và ngoài nước. 
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- Linh động trong việc xây dựng và áp dụng chính sách bán hàng cho phù hợp 

với tình hình của thị trường  để ổn định và mở rộng mạng lưới khách hàng cũng như 

gia tăng tính cạnh tranh với các đối thủ khác. 

- Tiếp tục phối hợp cùng Tổng công ty đẩy mạnh việc tiếp thị, quảng bá thương 

hiệu kết hợp với nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành nhằm quảng bá thương 

hiệu của PVOIL nói chung và PVOIL  Lube nói riêng. 

- Các nhiệm vụ khác do Tổng Công ty giao. 

III. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2020 

1/. Số liệu các chỉ tiêu chủ yếu. 

Stt Chỉ tiêu ĐVT 

KH 

Năm 

2019 

TH 

Năm 

2019 

Tỷ lệ 

HT 

KH 

năm 

2019 

KH năm 

2020 

Tỷ lệ 

% so 

với 

2019 

1 
Sản xuất dầu mỡ 

nhờn 
M3 3.800,00 3.098,01 82% 

        

3.800,00  
123% 

2 Tiêu thụ DMN M3 3.950,00 3.475,06 88% 
        

3.890,00  
112% 

  - Thành phẩm M3 3.800,00 3.404,59 90% 
        

3.800,00  
112% 

  - Hàng hóa M3 150,00 70,47 47% 
             

90,00  
128% 

3 
Tiêu thụ Xăng 

dầu 
M3 8.000,00 9.159,06 114% 

        

7.000,00  
76% 

  - Xăng dầu M3 8.000,00 9.158,39 114% 
        

7.000,00  
76% 

  - Khác (Naptha) M3   0,67     
 

4 Tổng doanh thu 
Tỷ 

đồng 
274,19 236,16 86% 

           

220,98  
94% 

5 Tổng giá vốn 
Tỷ 

đồng 
237,50 200,23 84% 

           

184,75  
92% 

6 Lãi gộp 
Tỷ 

đồng 
36,70 35,92 98% 

             

36,23  
101% 

7 
Doanh thu tài 

chính 

Tỷ 

đồng 
0,00 0,50   

                  

-    
  

8 
Chi phí hoạt 

động 

Tỷ 

đồng 
35,08 34,38 98% 

             

35,23  
102% 

9 
LN hoạt động 

SXKD 

Tỷ 

đồng 
1,01 1,94 192% 

               

1,00  
52% 

10 Lợi nhuận khác 
Tỷ 

đồng 
0,00 -1,44       

11 
Lợi nhuận trước 

thuế 

Tỷ 

đồng 
1,01 0,506 50%           1,00  196% 
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2/. Kế hoạch thực hiện năm 2020  

 a/ Sản lượng Dầu mỡ nhờn: 

Dự kiến sản lượng tiêu thụ dầu mỡ nhờn trong năm 2020 tăng 23 % so với thực 

hiện năm 2019, đạt mức 3.950 m3, trong đó bao gồm: Dầu mỡ nhờn thành phẩm: 2.960 

m3, dầu D_lube đạt 840 m3, dầu mỡ nhờn hàng hóa: 90 m3. Được phân theo kênh như 

sau: Khách hàng công nghiệp: 100 m3; ĐVTV của PVOIL: 1.000 m3; các NPP/Đại lý 

ngoài ngành: 2.790 m3. 

b/ Sản lượng xăng dầu: 

Dự kiến KH năm 2020 sản lượng tiêu thụ xăng dầu sẽ là 7.000 m3.  

c/ Các chỉ tiêu tài chính: 

Về doanh thu: Doanh thu giảm 6% so với thực hiên năm 2019 vì đăng ký sản 

lượng xăng dầu giảm mạnh. Giá cơ sở để xây dựng kế hoạch doanh thu 2020 là giá ở 

mức hiện tại của dầu mỡ nhờn (DMN Thành phẩm khoảng 37.416 đồng/Lít; DMN 

hàng hóa khoảng 92.056 đồng /Lít). Dự kiến doanh thu 2020 đạt khoảng 220,98 tỷ 

đồng. 

Về lãi gộp: Dự kiến tăng khoảng 1% so với thực hiện 2019 đạt  36,23 tỷ đồng. 

Về chi phí hoạt động: Dự kiến năm tới PVOIL Lube chi phí hoạt động tăng 2% 

so với năm 2019 là  35,23 tỷ đồng. 

Lợi nhuận trước thuế: Dự kiến đạt 1 tỷ đồng, chủ yếu đến từ hoạt động SXKD. 

IV.  Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020. 

1. Nhận định các thuận lợi, khó khăn trong thực hiện kế hoạch năm 2020. 

Ngoài các thuận lợi, khó khăn chủ yếu như năm 2019, tình hình năm 2020 đối 

với PVOIL Lube có một số nét nổi bật sau đây:  

Các nhà sản xuất khác thực hiện rất mạnh các chương trình khuyến mãi bán 

hàng, chiếm lĩnh thị trường, sẽ rất khó khăn cho PVOIL Lube trong cuộc cạnh tranh 

này, nhất là trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, các hãng tập trung nguồn lực để tung 

ra các chương trình khuyến mãi nhằm giữ thị phần. 

Dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2020 sẽ có những khởi sắc nhất định: Tổng sản 

phẩm trong nước (GDP) đạt kết quả ấn tượng, với tốc độ tăng 7,02%, vượt mục tiêu 

của Quốc hội đề ra từ 6,6-6,8%. Động lực chính của tăng trưởng kinh tế năm nay tiếp 

tục là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (tăng 11,29%) và các ngành dịch vụ thị 

trường (như ngành vận tải, kho bãi tăng 9,12%; bán buôn và bán lẻ tăng 8,82%; hoạt 

động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 8,62%). 
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2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch. 

Trên cơ sở xác định những khó khăn, tồn tại lớn như đã nêu tại phần trên, năm 

2020 các giải pháp của Công ty sẽ là tập trung quyết liệt trong việc thực hiện các chiến 

lược mục tiêu đã đề ra, cụ thể như sau: 

Giải pháp 1: Giải quyết những vấn đề tồn đọng. 

Công ty quyết liệt giải quyết các vần đề còn tồn tại chưa xử lý. Tăng cường kiểm 

tra Giám sát, tiết giảm chi phí để bù đắp những tồn đọng trong thời gian qua. Kiên 

quyết xử lý những tập thể và cá nhân để xảy ra mất mát, gây tổn thất cho Công ty 

trong thời gian qua. 

Với tổng chi phí tài chính cần tiếp tục phải giải quyết tồn đọng trong năm 2020. 

Đây là một bài toán nan giải cho Ban Giám đốc Công ty phải giải quyết trong giai 

đoạn hiện nay.  

Giải pháp 2: Giải pháp về thị trường. 

Đồng thời với việc tăng sản lượng tiêu thụ bằng cách duy trì và phát triển 2 kênh  

bán hàng hiện hữu là hệ thống đại lý và khách hàng công nghiệp, PVOIL Lube sẽ tập 

trung quyết liệt tăng sản lượng qua kênh hệ thống CHXD của PVOIL. Ngoài ra sẽ 

nghiên cứu đưa sản phẩm mới D_lube vào thị trường và khai thác các kênh bán hàng 

bên ngoài hệ thống và gia công sản phẩm cho khách hàng. Song song đó Công ty cũng 

sẽ nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội kinh doanh khác như: phụ gia, hóa chất, .... 

Tiến hành khảo sát và đánh giá những khách hàng đang hợp tác với các đối thủ 

cạnh tranh (nhưng không phải đại lý độc quyền). Tiến hành thương thảo, đàm phán 

hợp tác, chỉ định địa bàn dựa vào lợi thế của đại lý khu vực đang có. Hỗ trợ về chi phí 

ngân sách Phát triển thị trường cho các đại lý phân phối (3 – 6 tháng), …. Sau thời 

gian mở rộng điểm bán, phối hợp đánh giá lựa chọn để trang bị bảng hiệu tạo điểm 

nhấn trong phát triển thị trường. 

Giải pháp 3: Giá thành – Giá vốn. 

Công ty đặt mục tiêu Các biện pháp sẽ được triển khai là rà soát lại hệ thống định 

mức, giao giá vốn đến các đơn vị kinh doanh; giao kế hoạch chi phí đến từng đơn vị 

gián tiếp. 

Giải pháp 4: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản 

Bao gồm: Tiếp tục giảm lượng hàng tồn kho bình quân; phấn đấu dự trữ tối ưu cả 

NVL và thành phẩm; quản lý và thu hồi công nợ, tăng vòng quay vốn; khai thác hiệu 

quả các tài sản dài hạn,... 
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Giải pháp 5: Quảng cáo, tiếp thị 

Xây dựng kế hoạch quảng cáo, tiếp thị theo hướng lựa chọn kênh quảng cáo, 

hình thức quảng cáo có tính lan tỏa cao, chi phí thấp phù hợp với điều kiện tài chính 

của Công ty.  

Giải pháp 6: Các giải pháp khác. 

Tiếp tục thực hiện các giải pháp về quản trị doanh nghiệp như: bổ sung, hoàn 

thiện hệ thống qui trình, qui chế; bổ sung nhân sự; phân cấp, phân quyền;... Tiếp tục 

xây dựng, hoàn thiện hệ thống định mức chi phí, tiền lương... 

V.  Kiến nghị với Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP 

-  Đề nghị Tổng công ty tiếp tục hỗ trợ PVOIL Lube thúc đẩy các đối tác kinh 

doanh hiện nay của Tổng công ty đang sử dụng Dầu mỡ nhờn khác chuyển đổi sang sử 

dụng Dầu mỡ nhờn của PVOIL với cùng chủng loại và chất lượng tương đương. 

- Xem xét, tạo các cơ chế hỗ trợ, phối hợp giữa các đơn vị thành viên trong 

Tổng Công ty để nâng cao lợi thế ngành, tạo thành chuỗi giá trị ngành dầu khí, giúp 

các đơn vị thành viên tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường. 

- Tiếp tục hỗ trợ PVOIL Lube về công tác quảng bá sản phẩm trong các đợt 

quảng cáo của Tổng công ty Dầu Việt Nam đến với công chúng. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- HĐQT, BKS (để b/cáo); 

- BGĐ (để biết); 

- Lưu VT.HĐQT.01b. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Văn Bách 
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