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TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM-CTCP 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 
 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2021 

 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021. 

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông. 

 Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP xin trân trọng báo 

cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và 

kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2021 như sau: 

I. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020 

1. Tình hình nhân sự của HĐQT trong năm 2020 

 Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty lần 1 (tháng 7/2018) đã bầu ra 07 thành viên 

HĐQT. Trong năm 2020, có 02 thành viên HĐQT gồm ông Nguyễn Hoàng Tuấn và ông 

Nguyễn Việt Thắng đã xin từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 

26/01/2021 chấp thuận. Để kiện toàn HĐQT, Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 

26/01/2021 cũng đã bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT mới là ông Đoàn Văn Nhuộm và ông 

Nguyễn Mậu Dũng, đảm bảo số ủy viên HĐQT Tổng công ty là 07 thành viên. Cơ cấu 

HĐQT Tổng công ty hiện tại như sau:   

TT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên 

HĐQT/HĐQT độc lập 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1. Ông Cao Hoài Dương Chủ tịch 
TV HĐQT: 01/8/2018 

CT HĐQT: 23/9/2020  
  

2. Ông Lê Văn Nghĩa Thành viên 01/08/2018   

3. Ông Hạng Anh Minh  
Thành viên 

độc lập 
01/08/2018   

4. Ông Lê Ngọc Quang 
Thành viên 

độc lập 
01/08/2018   

5. Ông Trần Hoài Nam  Thành viên 01/08/2018   

6. Ông Đoàn Văn Nhuộm Thành viên 26/01/2021  

7. Ông Nguyễn Mậu Dũng Thành viên 26/01/2021  

 Ông Nguyễn Hoàng Tuấn  Chủ tịch 01/08/2018 
Từ nhiệm: 16/7/2020 

Miễn nhiệm: 26/1/2021 

 Ông Nguyễn Việt Thắng Thành viên 01/08/2018 
Từ nhiệm: 06/5/2020 

Miễn nhiệm: 26/1/2021 

2. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2020 

 Năm 2020 là năm đặc biệt khó khăn mà Tổng công ty phải đối mặt do tác động kép 

của dịch bệnh Covid-19: (i) Giá dầu thế giới liên tục giảm sâu trong thời gian ngắn và (ii) 

DỰ THẢO 
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Nhu cầu xăng dầu trong nước sụt giảm do các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống 

dịch bệnh. Tuy nhiên, với những cố gắng và nỗ lực của toàn hệ thống, Tổng công ty đã bám 

sát kế hoạch SXKD năm 2020 được ĐHĐCĐ giao và các nhiệm vụ trọng tâm khác để đã 

đạt được các kết quả hoạt động như sau: 

2.1. Tổng quát về kết quả SXKD: 

TT Chỉ tiêu 

  

TH 

2019 

2020 So sánh (%) 

Đơn vị 
KH TH 

Cùng 

kỳ 

KH  

  2020 

1 

Đại lý Xuất khẩu/ bán dầu 

thô (bao gồm cung cấp cho 

NMLD Dung Quất) 

1.000 

m3/tấn  
11.052 8.890 9.380 85% 106% 

2 Sản xuất xăng dầu, DMN 
1.000 

m3/tấn  
604 604 455 75% 75% 

  Trong đó: xăng E5 
1.000 

m3/tấn  
567 600 452 80% 75% 

3 Kinh doanh xăng dầu 
1.000 

m3/tấn  
3.200 3.250 2.938 92% 90% 

  Tỷ trọng bán lẻ % 26,1% 27% 29,4% 113% 109% 

4 Doanh thu hợp nhất Tỷ 

đồng  
80.302 52.200 50.541 63% 97% 

5 
Lợi nhuận trước thuế công ty 

mẹ 

Tỷ 

đồng  
315 350 -152 LN âm LN âm 

6 
Lợi nhuận trước thuế hợp 

nhất 

Tỷ 

đồng  
396 470 -111 LN âm LN âm 

 Đánh giá chung về kết quả SXKD: 

 Trong bối cảnh hoạt động SXKD năm 2020 đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi, tập thể 

Ban Lãnh đạo, người lao động và các đơn vị thành viên trong toàn hệ thống của Tổng công 

ty đã đoàn kết, nỗ lực và triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp, bao gồm: nhóm giải pháp 

kinh doanh, nhóm giải pháp tiết giảm chi phí và nhóm giải pháp phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 nhằm hạn chế tác động xấu của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động SXKD, tuy 

nhiên kết quả kinh doanh chung năm 2020 vẫn lỗ, dù số lỗ thực tế đã giảm rất nhiều so với 

dự báo tình hình và các kịch bản điều hành đã đặt ra trong năm 2020. 

2.2. Các hoạt động chính của HĐQT trong năm:  

Năm 2020, HĐQT đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được 

qui định tại Điều lệ Tổng công ty và Luật Doanh nghiệp; bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ và 

tình hình thực tế của Tổng công ty để lãnh đạo các mặt hoạt động của Tổng công ty. Một số 

nhiệm vụ chính đã thực hiện như sau: 

- Chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống Covid-19 an toàn trên toàn hệ thống Tổng 

công ty, đảm bảo việc thực hiện SXKD được diễn ra liên tục trên mọi lĩnh vực.  

- Lãnh đạo Tổng công ty triển khai thực hiện kế hoạch SXKD và các nhiệm vụ trọng 

tâm khác đã được ĐHĐCĐ giao; xây dựng và triển khai nhiều nhóm giải pháp hiệu quả 

nhằm ứng phó với tình hình biến động của thị trường; kiểm soát và hạn chế các tác động 

tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đến kết quả hoạt động của Tổng công ty. 

- Quyết định công tác tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT. 
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- Quyết định và chỉ đạo giám sát chặt chẽ công tác đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT; 

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư, dừng giãn các dự án đầu tư chưa thực sự cần thiết, tập trung 

nguồn lực thúc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. 

- Thực hiện công tác quản lý vốn đầu tư và Người đại diện của Tổng công ty Dầu 

Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Tổng công ty liên 

quan đến quản lý vốn, quản lý tài chính và quản lý người đại diện. 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch tái cấu trúc hệ thống Tổng công ty, cụ thể 

như sau: i) Triển khai xây dựng phương án sáp nhập 4 nhóm công ty gồm PVOIL Miền 

Trung và PVOIL Thừa Thiên Huế, PVOIL Hải Phòng và PVOIL Thái Bình, PVOIL Sài 

Gòn và PVOIL Tây Ninh, PVOIL Hà Nội và PVOIL Hà Giang; ii) Thực hiện thoái vốn 

thành công tại Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị (Petroland), tiếp tục thực hiện thoái 

vốn tại Tổng công ty Thương Mại Kỹ thuật và Đầu tư (Petec), công ty CP Vận tải Dầu khí 

Đông Dương (Petrotrans), CTCP Thương nghiệp Cà Mau, CTCP Dầu khí Dương Đông 

Kiên Giang, công ty Mekongtrans, CTCP Điều Phú Yên, CTCP Khách sạn Lam Kinh, 

CTCP XDDK Ninh Bình, PVOIL Campuchia, GID.  

- Chỉ đạo xử lý các dự án Nhiên liệu sinh học theo Đề án xử lý các dự án kém hiệu 

quả của Chính phủ và chỉ đạo của bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại 

doanh nghiệp và Tập đoàn. Thường xuyên cập nhật thông tin về các dự án nhiên liệu sinh 

học và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền theo yêu cầu. 

- Chỉ đạo công tác đầu tư phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu và hệ thống kho 

cảng chiến lược đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Tổng công ty Dầu Việt Nam. 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và các kế hoạch khác 

trình Đại hội đồng cổ đông; chỉ đạo chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2021; Chỉ đạo công tác xây dựng chiến lược/định hướng phát triển 

trung, dài hạn đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2045 của Tổng công ty. 

- Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của các đơn 

vị thành viên có vốn góp của Tổng công ty; yêu cầu Người đại diện vốn của Tổng công ty 

có biện pháp/giải pháp khắc phục những tồn tại trong hoạt động của đơn vị mà các đoàn 

thanh kiểm tra bên ngoài và nội bộ đã chỉ ra; xây dựng các giải pháp nhằm tăng cường quản 

lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý và kiểm soát 

công nợ, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn hệ thống. 

- Chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, hoàn thiện và ban hành hệ thống văn bản quản trị nội 

bộ phù hợp với mô hình công ty cổ phần và thực tế hoạt động của PVOIL trong từng giai 

đoạn; ban hành các quy chế áp dụng đối với công ty đại chúng; rà soát, hoàn thiện, bổ sung 

các qui định nội bộ liên quan đến việc phân cấp, phân quyền giữa HĐQT và Tổng Giám 

đốc. 

- Công tác phối hợp giữa HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát trong việc 

triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả; đề 

cao tính tuân thủ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Tổng công ty đúng pháp 

luật và các qui định nội bộ. 
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3. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT trong năm 2020 

- Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp. Tình hình tham dự các cuộc họp 

của mỗi thành viên HĐQT như sau: 

STT Thành viên HĐQT 
Số buổi họp HĐQT 

tham dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp/ 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Ông Cao Hoài Dương 12/12 100%   

2 Ông Lê Văn Nghĩa 12/12 100%   

3 Ông Hạng Anh Minh 12/12 100%   

4 Ông Lê Ngọc Quang 12/12 100%   

5 Ông Trần Hoài Nam 

11/12 (trong đó có 2 

cuộc họp gửi phiếu biểu 

quyết đến cuộc họp) 

92% Bận công tác 

Bên cạnh việc tổ chức các cuộc họp HĐQT trực tiếp, trong năm 2020, HĐQT thường 

xuyên trao đổi công việc qua điện thoại, email và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy 

định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền 

quyết định của HĐQT. 

- Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội cổ đông thông qua, đảm bảo công tác 

lãnh đạo/chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty thường xuyên và liên tục, trong 

năm 2020, HĐQT đã ban hành 101 nghị quyết/quyết định trên tất cả các lĩnh vực sau: Tổ chức - 

nhân sự - lao động tiền lương (35 nghị quyết); Sản xuất kinh doanh (23 nghị quyết); Tái cấu trúc – 

thoái vốn (06 nghị quyết); Tài chính (06 nghị quyết); Đầu tư - chuyển nhượng tài sản (05 nghị 

quyết); Các văn bản chỉ đạo các cuộc họp HĐQT/Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường (26 

nghị quyết).  

(Bảng thống kê các nghị quyết/quyết định tại phụ lục kèm theo báo cáo này)  

 Đánh giá chung: 

- Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập đúng theo qui định tại Luật Doanh nghiệp 

và Điều lệ của Tổng công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được 

xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc “đa số” và được ban hành dưới các hình thức văn 

bản nghị quyết, quyết định. Các nghị quyết/quyết định của HĐQT đều được thông báo đầy 

đủ, kịp thời, đúng quy định đến Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát. 

- Các nghị quyết/quyết định do HĐQT ban hành đều được Ban Tổng Giám đốc, các 

Ban/đơn vị và công ty thành viên của Tổng công ty triển khai thực hiện đầy đủ, tích cực và 

cơ bản đạt được những mục tiêu HĐQT Tổng công ty đề ra. 

4. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT 

Tổng số thành viên HĐQT của Tổng công ty là 07. Trong năm 2020, có 02 thành 

viên đã từ nhiệm là ông Nguyễn Hoàng Tuấn – Chủ tịch và ông Nguyễn Việt Thắng – Thành 

viên, còn lại 05 thành viên bao gồm: Chủ tịch HĐQT – ông Cao Hoài Dương (được bầu giữ 

chức danh Chủ tịch HĐQT từ ngày 23/9/2020), 01 thành viên HĐQT chuyên trách – ông 

Lê Văn Nghĩa, 01 thành viên HĐQT kiêm nhiệm – ông Trần Hoài Nam và 02 thành viên 

HĐQT độc lập (ông Hạng Anh Minh và ông Lê Ngọc Quang). 

Về kết quả hoạt động của 02 thành viên HĐQT độc lập được trình bày tại Mục 5 

Phần I - Báo cáo này. 

Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT khác trong năm 2020 như sau: 
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4.1 Ông Cao Hoài Dương – Chủ tịch HĐQT 

- Trước ngày 23/9/2020, ông Cao Hoài Dương là thành viên HĐQT kiêm Tổng 

Giám đốc Tổng công ty, chịu trách nhiệm điều hành mọi mặt hoạt động SXKD của Tổng 

công ty. 

- Từ ngày 23/9/2020, sau khi được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT, ông Cao 

Hoài Dương đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao 

với tinh thần trách nhiệm cao; luôn phát huy tinh thần độc lập, sáng tạo cũng như tập hợp 

sức mạnh tập thể trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Tổng công ty; tuân thủ 

đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty liên quan đến các quyền và nghĩa 

vụ của HĐQT/Chủ tịch HĐQT. Một số mặt công tác chính trong năm như sau: 

+ Phụ trách chung công tác của HĐQT, thay mặt HĐQT ký các nghị quyết, quyết 

định và các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT; Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và 

thực hiện chiến lược, tổ chức nhân sự của Tổng công ty; Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của 

Ban KSNB Tổng công ty; 

+ Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 

+ Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và 

làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

+ Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

+ Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản 

trị; 

+ Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

+ Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo thẩm quyền. 

4.2 Ông Lê Văn Nghĩa – Thành viên HĐQT chuyên trách 

Theo phân công nhiệm vụ tại Quyết định số 143/QĐ-DVN ngày 11/09/2018 của 

HĐQT Tổng công ty (có hiệu lực đến ngày 26/10/2020), ông Lê Văn Nghĩa – Thành viên 

HĐQT chuyên trách phụ trách: Giám sát lĩnh vực thu xếp vốn, quan hệ với các định chế tài 

chính; Công tác kiểm tra, giám sát/kiểm toán trong toàn hệ thống. 

Theo phân công nhiệm vụ tại Quyết định số 541/QĐ-DVN ngày 27/10/2020 của 

HĐQT Tổng công ty (có hiệu lực từ ngày 27/10/2020), ông Lê Văn Nghĩa – Thành viên 

HĐQT chuyên trách phụ trách: Giám sát hoạt động các đơn vị PVOIL Hà Giang, PVOIL 

Phú Thọ, PVOIL Hà Nội, PVOIL Nam Định, PVOIL Cái Lân, PVOIL Miền Trung, PVOIL 

TT Huế, PVOIL Trans, PETEC. 

Trong năm 2020, ông Lê Văn Nghĩa đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được 

giao, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy tinh thần độc lập, sáng tạo, có những 

đóng góp kịp thời, có giá trị đối với hoạt động của HĐQT; trong quá trình hoạt động đã tuân 

thủ đầy đủ các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty liên quan đến các 

quyền và nghĩa vụ của HĐQT/Thành viên HĐQT; đã tham gia đầy đủ các cuộc họp, tham 

gia ý kiến và biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định/thông qua của Hội đồng 

quản trị; tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành theo phân công công việc 

của Hội đồng quản trị vì lợi ích cổ đông và sự phát triển bền vững của Tổng công ty. 

4.3 Ông Trần Hoài Nam – Thành viên HĐQT kiêm nhiệm 

Theo phân công nhiệm vụ tại Quyết định số 143/QĐ-DVN ngày 11/09/2018 của 

HĐQT Tổng công ty (có hiệu lực đến ngày 26/10/2020) và Quyết định số 541/QĐ-DVN 



6/22 

 

ngày 27/10/2020 của HĐQT Tổng công ty (có hiệu lực từ ngày 27/10/2020), ông Trần Hoài 

Nam – Thành viên HĐQT kiêm nhiệm phụ trách: Giám sát và hỗ trợ thu hút đầu tư bên 

ngoài, phát triển lĩnh vực kinh doanh mới của Tổng công ty. 

Trong năm 2020, ông Trần Hoài Nam đã thực hiện nhiệm vụ đúng chức trách, nhiệm 

vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao; có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của 

HĐQT; tham gia ý kiến và biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định/thông qua 

của Hội đồng quản trị; tuân thủ chế độ họp của HĐQT. 

5. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên 

độc lập về hoạt động của HĐQT 

5.1 Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập 

 Trong cơ cấu HĐQT của Tổng công ty có 02 thành viên độc lập. Nhiệm vụ cụ thể 

của 02 thành viên độc lập như sau: 

❖ Theo phân công nhiệm vụ tại Quyết định số 143/QĐ-DVN ngày 11/09/2018 của 

HĐQT Tổng công ty (có hiệu lực đến ngày 26/10/2020):    

- Ông Hạng Anh Minh - TV. HĐQT độc lập: Giám sát lĩnh vực kế hoạch, đầu tư 

trong toàn hệ thống. 

- Ông Lê Ngọc Quang - TV. HĐQT độc lập: Giám sát lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, 

sản xuất và chế biến trong toàn hệ thống 

❖ Theo phân công nhiệm vụ tại Quyết định số 541/QĐ-DVN ngày 27/10/2020 của 

HĐQT Tổng công ty (có hiệu lực từ ngày 27/10/2020): 

- Ông Hạng Anh Minh - TV. HĐQT độc lập: Giám sát hoạt động các đơn vị: PVOIL 

Thanh Hóa, PVOIL Phú Yên, PVOIL Sài Gòn, PVOIL Tây Ninh, Petromekong, PVOIL 

Bạc Liêu, PVOIL Trà Vinh, PVOIL Lube và PVOIL Singapore. 

- Ông Lê Ngọc Quang - TV. HĐQT độc lập: giám sát hoạt động các đơn vị: PVOIL 

Hải Phòng, PVOIL Thái Bình, Thái Bình PSC, PVOIL Vũng Áng, PVOIL Bình Thuận, 

Timexco, PVOIL Vũng Tàu, PVOIL Phú Mỹ, PVOIL Lào và PVOIL Lào Trading.   

 Trong năm 2020, các Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức 

trách, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao; phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động 

của Tổng công ty; tham gia đầy đủ các cuộc họp và tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về 

các vấn đề cần sự quyết định của Hội đồng quản trị; tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động 

của Ban điều hành theo phân công công việc của Hội đồng quản trị. 

5.2 Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT 

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Tổng công ty năm 2020, Thành viên HĐQT độc 

lập nhận thấy: 

- HĐQT của Tổng công ty trong năm 2020 đã làm việc với tinh thần trách nhiệm 

cao và minh bạch trong công tác quản trị; tuân thủ đầy đủ các quy định đối với công ty đại 

chúng. HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ; tổ chức lấy ý kiến các thành viên 

bằng văn bản để thông qua các vấn đề theo thẩm quyền; thường xuyên chỉ đạo, giám sát 

việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông. 

- Thành viên độc lập HĐQT nhận thấy: HĐQT và Ban Điều hành Tổng công ty đã 

hết sức nỗ lực trong việc đề xuất, bảo vệ đối với những cam kết, chính sách của Nhà nước 

có lợi nhất cho Tổng công ty; xây dựng và triển khai nhiều giải pháp điều hành phù hợp, 

hiệu quả trước tình hình diễn biến phức tạp của thị trường xăng dầu trong năm 2020. 
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- Tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, cơ cấu vốn góp của 

cổ đông có nguồn gốc từ vốn Nhà nước chiếm chi phối vốn, hàng năm ngoài kiểm toán độc 

lập được cổ đông lựa chọn, các cổ đông có thể tin tưởng vào các tài liệu, báo cáo thường 

xuyên được các cơ quan quản lý nhà nước như Thanh tra của các ban ngành, cơ quan thuế, 

Kiểm toán nhà nước đã soát xét và giám sát. 

6. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT và các tiểu ban thuộc 

HĐQT  

 Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 137 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 

17/6/2020 (hiệu lực từ ngày 01/01/2021), Tổng công ty hiện đang hoạt động theo mô hình 

công ty cổ phần với cơ cấu tổ chức bao gồm: ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng 

giám đốc. Mô hình tổ chức này không bắt buộc phải thành lập Ủy ban Kiểm toán và các 

Tiểu ban trực thuộc HĐQT. Thực tế, cơ cấu tổ chức của Tổng công ty đang bao gồm 12 Ban 

chức năng là các bộ phận chuyên môn, giúp việc cho HĐQT và Tổng Giám đốc, phù hợp 

với mô hình hoạt động của Tổng công ty trong giai đoạn hiện nay. 

7. Các giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con của Tổng công ty với thành 

viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Tổng công 

ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý 

doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch 

Theo công bố thông tin tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2020, trong năm không 

phát sinh các giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con của Tổng công ty với các thành viên 

HĐQT và những người có liên quan của các thành viên đó.  

8. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc TCT và người điều hành khác 

Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của 

Tổng công ty theo đúng các mục tiêu, định hướng của ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2020 trong 

bối cảnh có nhiếu biến động bất lợi. Kết quả năm 2020 đạt được như sau: 

- Thực hiện tốt công tác phòng chống Covid-19 an toàn trên toàn hệ thống Tổng 

công ty, đảm bảo việc thực hiện SXKD được diễn ra liên tục trên mọi lĩnh vực.  

- ĐHĐCĐ năm 2020 của Tổng công ty đã diễn ra theo đúng kế hoạch và thành công; 

Báo cáo thường niên năm 2019 và công tác công bố thông tin trong năm 2020 được thực 

hiện đầy đủ, minh bạch, đúng thời gian theo đúng quy định. 

- Trong năm 2020, Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác do Hội 

đồng quản trị giao. Cụ thể như: liên tục cập nhật, rà soát, điều chỉnh và bổ sung các chính 

sách, quy định liên quan đến kinh doanh xăng dầu phù hợp với tình hình thực tế; giám sát 

chặt chẽ tình hình quản lý vốn, quản lý công nợ trên toàn hệ thống Tổng công ty; thực hiện 

xây dựng phương án tổ chức lại, quản lý, vận hành, khai thác các kho đầu mối trong toàn 

hệ thống; chú trọng công tác đầu tư phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu; xây dựng và 

thực hiện phương án tái cấu trúc các đơn vị thành viên trong hệ thống  theo chỉ đạo của 

HĐQT Tổng công ty; thực hiện công tác rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy định nội bộ 

liên quan đến kinh doanh, quản lý, việc phân cấp, phân quyền,…để linh hoạt trong điều 

hành, tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận, đề cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tiếp 

tục đào tạo nguồn nhân lực và củng cố các nguồn lực khác nhằm xây dựng nền tảng phát 

triển bền vững theo định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty. 

- Về kết quả SXKD chung năm 2020, mặc dù Ban Tổng Giám Đốc đã rất trách 

nhiệm, nỗ lực và có nhiều giải pháp điều hành hiệu quả trong một năm có nhiều biến động 

bất lợi do dịch bệnh Covid-19, kết quả sản xuất kinh doanh chung toàn Tổng công ty vẫn 

lỗ. 
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 Đánh giá chung: 

Trong quá trình điều hành hoạt động SXKD năm 2020 của Tổng công ty, Tổng giám 

đốc và Ban Điều hành đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật; đúng phân cấp quản 

lý tại Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty; nghị quyết của ĐHĐCĐ và 

HĐQT; đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định 

hướng của HĐQT và nhiệm vụ được ĐHĐCĐ Tổng công ty giao phó; tổ chức thực hiện 

nghiêm túc các quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng. 

9. Tình hình thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2020 của Tổng công ty  

- Về kế hoạch SXKD: Trong năm 2020, tình hình hoạt động của Tổng công ty chịu 

tác động nặng nề từ dịch Covid-19 dẫn đến một số chỉ tiêu cơ bản như “sản lượng xăng dầu 

tiêu thụ trong nước” không đạt kế hoạch và kết quả kinh doanh chung lỗ so với kế hoạch đã 

được ĐHĐCĐ giao.  

- Về các nhiệm vụ trọng tâm khác: HĐQT Tổng công ty đã lãnh đạo, tổ chức triển 

khai đầy đủ, nghiêm túc và có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch hoạt động năm 

2020 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, trong đó một số nhiệm vụ có tính chất chiến lược, định 

hướng phát triển trung, dài hạn, tái cấu trúc hệ thống… cần được liên tục thực hiện sẽ được 

HĐQT đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.  

10. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên 

HĐQT 

- Trên cơ sở quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016, Thông tư 

28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 và các hướng dẫn liên quan, HĐQT Tổng công ty 

đã có Quyết định số 180/QĐ-DVN ngày 07/03/2019 về việc ban hành Quy chế tiền lương, 

phụ cấp đặc thù công việc, thù lao, tiền thưởng đối với Người Quản lý làm cơ sở thực hiện. 

- Tiền lương, thù lao được thực hiện theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.  

- Chi tiết quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 như sau: 

          ĐVT: triệu đồng 

T

T 
Chức danh 

Số người 
Quỹ 

tiền 

lương, 

thù lao 

KH 

2020  

Quỹ lương, thù lao thực 

hiện năm 2020 

% 

TH/KH 
KH  TH  

Tiền 

lương, 

phụ cấp 

Thù lao Cộng 

1 Chủ tịch HĐQT 1 1 1.073 812   812 75,7% 

2 TV HĐQT kiêm TGĐ 1 1 1.073 1.000   1.000 93,2% 

3 TV HĐQT chuyên trách  4 3 3.600 2.806   2.806 77,9% 

4 
TV HĐQT không 

chuyên trách  
1 1 180 0 180 180 100% 

  Tổng cộng:  7 6 5.926 4.618 180 4.798 81% 

  
Bình quân 

(Tr.đ/người/tháng) 
    82,3 76,9 15 66,6 81% 

 -  Chi phí hoạt động khác của HĐQT: Các chi phí hành chính và liên quan phục vụ 

hoạt động của HĐQT tuân thủ theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế 

tài chính, định mức chi tiêu nội bộ của Tổng công ty. 
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II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2021 

Năm 2021, kế hoạch hoạt động của HĐQT Tổng công ty sẽ tập trung vào các nhiệm 

vụ trọng tâm như sau: 

 Về hoạt động sản xuất kinh doanh: Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các 

chỉ tiêu SXKD theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; Chủ động phối hợp 

với các đơn vị trong ngành, nghiên cứu và xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, vận 

chuyển và phân phối sản phẩm xăng dầu, tối ưu hóa hiệu quả quản trị SXKD của Tổng công 

ty; Triển khai các giải pháp mang tính sáng tạo/khả thi nhằm giữ ổn định thị phần, hệ thống 

phân phối, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng dầu, đảm bảo tính hiệu quả và 

an toàn tuyệt đối trong hoạt động của toàn hệ thống. 

 Phát triển hệ thống: Chỉ đạo tiếp tục tập trung các giải pháp gia tăng sản lượng bán 

lẻ tại các cửa hàng xăng dầu; chuyển dịch cơ cấu sản lượng tiêu thụ theo hướng tăng sản 

lượng kênh bán lẻ và khách hàng tiêu thụ trực tiếp qua đó cải thiện hiệu quả kinh doanh 

chung của toàn hệ thống và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.  

 Công tác đầu tư: Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh việc triển khai các dự án chuyển 

tiếp từ năm 2020, đảm bảo tiến độ và hiệu quả; Chỉ đạo công tác đầu tư phát triển CHXD 

trong toàn hệ thống phù hợp với chiến lược SXKD của Tổng công ty; Chỉ đạo việc nghiên 

cứu, xây dựng đề án phát triển kinh doanh nhiên liệu bay Jet A1. 

 Công tác tái cấu trúc: Tiếp tục chỉ đạo công tác tái cấu trúc, thực hiện quyết liệt 

và có hiệu quả “Kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP giai đoạn 

2020 – 2025”. 

 Các vấn đề về nhà máy nhiên liệu sinh học: Tại công văn số 3554/VPCP-KTTH 

ngày 24/12/2020, Văn phòng Chính phủ đã đồng ý việc đưa dự án Nhà máy NLSH Phú Thọ 

và Bình Phước ra khỏi danh sách theo dõi, xử lý của Ban chỉ đạo theo Quyết định 1468. 

Trong thời gian tới, HĐQT sẽ chỉ đạo để Tổng công ty phối hợp với các cổ đông khác chủ 

động thực hiện các phương án xử lý đối với 2 Dự án này đúng qui định pháp luật. Đối với 

Nhà máy NLSH Miền Trung, PVOIL sẽ phối hợp với các cổ đông thực hiện phương án thuê 

cơ sở vật chất của Nhà máy nhằm hỗ trợ công ty có nguồn thu để trang trải chi phí, duy trì 

các hoạt động tối thiểu, đồng thời xử lý những tồn tại liên quan đến công tác quyết toán dự 

án và phương án vận hành nhà máy khi điều kiện thuận lợi. 

 Quyết toán cổ phần hóa: Chỉ đạo công tác quyết toán cổ phần hóa tại: i) Tổng công 

ty Dầu Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung, bám sát các cơ quan chức năng để giải trình/báo cáo 

bổ sung các nội dung (nếu có yêu cầu) để sớm được Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam và các cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán cổ phần hóa; ii) Tại Tổng công ty Thương mại kỹ 

thuật và  Đầu tư (Petec): tiếp tục làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền nhằm đẩy nhanh việc phê duyệt quyết toán cổ phần hóa Petec, củng cố 

cơ sở cho việc thoái vốn tại Petec; 

 Quản lý chi phí: Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý chi phí, hạ giá 

thành/giá vốn hàng hóa để nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng hiệu quả hoạt động từ 

Tổng công ty đến các đơn vị thành viên.  

 Quản trị tài chính và rủi ro: Tiếp tục chỉ đạo sâu sát công tác quản lý tài chính, 

quản trị rủi ro trong toàn hệ thống, tăng cường hiệu quả công tác cân đối vốn, dòng tiền và 

quản lý công nợ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của 

các đơn vị thành viên để đảm bảo việc quản lý, huy động và sử dụng vốn đúng mục đích, 

chặt chẽ, an toàn và hiệu quả. 
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 Ứng dụng khoa học công nghệ: Chỉ đạo tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao 

năng lực quản trị trong toàn hệ thống; Triển khai ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 4.0 để đa 

dạng hóa phương thức kinh doanh, tạo khả năng cạnh tranh cao; đẩy mạnh triển khai các đề 

tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và kiểm 

soát hệ thống nhằm nâng cao tính minh bạch, công khai và hiệu quả trong công tác quản trị 

doanh nghiệp. 

 Tiếp tục bám sát định hướng phát triển ngành xăng dầu và bối cảnh tình hình thực 

tế để xây dựng, sửa đổi, bổ sung kịp thời chiến lược, định hướng phát triển của Tổng công 

ty. 

Trân trọng! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Cao Hoài Dương 
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo báo cáo của HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021) 

Chi tiết các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT Tổng công ty ban hành trong năm 2020 

STT 

Số Nghị 

quyết/Quyết 

định  

Ngày  Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

1 01/NQ-DVN 09-01-20 

Thông qua nội dung để Tổng Giám đốc 

Tổng công ty ký kết thỏa thuận bán dầu 

chung mỏ Cá Tầm 

100% 

2 02/NQ-DVN 10-01-20 

Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020 cho 

Công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam 

- CTCP 

100% 

3 03/NQ-DVN 10-01-20 

Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020 cho 

hệ thống các đơn vị thành viên của Tổng 

công ty Dầu Việt Nam - CTCP 

100% 

4 04/NQ-DVN 10-01-20 

Thông qua kế hoạch quản lý dòng tiền và 

hạn mức tiền gửi tối đa trong năm 2020 

của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP 

tại mỗi ngân hàng 

100% 

5 05/NQ-DVN 15-01-20 

Thông qua một số vấn đề liên quan đến 

công tác quản lý vốn của PVOIL tại các 

đơn vị có vốn góp 

100% 

6 06/NQ-DVN 16-01-20 

Thông qua một số vấn đề liên quan đến 

công tác cử NĐD tham gia quản lý vốn của 

PVOIL tại các ĐVTV 

100% 

7 07/NQ-DVN 13-02-20 

Phê duyệt bảng cân đối kế toán rút gọn của 

PVOIL Lào và PVOIL Lào Trading tại thời 

điểm 31/5/2019 (thời điểm tách Công ty) 

100% 

8 08/NQ-DVN 18-02-20 

Chấp thuận để Người đại diện theo ủy 

quyền của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại 

PVOIL Phú Yên thông qua việc bổ nhiệm 

có thời hạn bà Nguyễn Thị Hồng Phương – 

Phó PT phòng TCKT giữ chức Kế toán 

trưởng PVOIL Phú Yên 

100% 

9 09/NQ-DVN 25-02-20 

Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng 

công ty Dầu Việt Nam - CTCP 

100% 

10 10/NQ-DVN 25-02-20 

Phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 

2020 của Công ty mẹ - Tổng công ty Dầu 

Việt Nam – CTCP 

100% 

11 11/NQ-DVN 27-02-20 

Thông qua một số vấn đề liên quan đến 

công tác cử NĐD tham gia quản lý vốn của 

PVOIL tại các ĐVTV 

100% 

12 12/NQ-DVN 16-03-20 

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP 

100% 

13 13/NQ-DVN 16-03-20 

Chấp thuận chủ trương để NĐD của 

PVOIL tại BSR-BF thông qua việc bổ sung 

ngành nghề kinh doanh phù hợp với hoạt 

động sản xuất dung dịch sát khuẩn (nước 

rửa tay khô) vào Điều lệ Công ty BSR-BF. 

100% 
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STT 

Số Nghị 

quyết/Quyết 

định  

Ngày  Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

14 14/NQ-DVN 17-03-20 

Thông qua một số vấn đề liên quan đến 

công tác cử NĐD tham gia quản lý tại các 

ĐVTV 

100% 

15 15/NQ-DVN 18-03-20 

Chấp thuận để NĐD theo ủy quyền của 

Tổng công ty Dầu Việt Nam tại Công ty 

CP Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền 

Trung thông qua kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2020. 

100% 

16 16/NQ-DVN 26-03-20 

Thông qua nội dung đại hội cổ đông 

thường niên năm 2020 của Công ty cổ 

phần Thương mại XNK Thủ Đức 

(Timexco) để NĐD PVOIL tại Timexco 

triển khai thực hiện với các nội dung chính 

theo như Phụ lục đính kèm. 

100% 

17 17/NQ-DVN 26-03-20 

Thông qua nội dung đại hội cổ đông 

thường niên năm 2020 của Công ty cổ 

phần Xăng dầu Dầu khí Ninh Bình để 

NĐD PVOIL tại Công ty cổ phần Xăng 

dầu Dầu khí Ninh Bình triển khai thực hiện 

với các nội dung chính theo như Phụ lục 

đính kèm. 

100% 

18 18/NQ-DVN 06-04-20 

Chấp thuận để NĐD theo ủy quyền của 

PVOIL tại Comeco thông qua việc tìm 

kiếm, lựa chọn đối tác để thành lập pháp 

nhân mới nhằm đầu tư khai thác khu đất 20 

ha tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

80% 

19 19/NQ-DVN 06-04-20 

Thông qua nội dung đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2020 của các công ty cổ 

phần có vốn góp chi phối của Tổng công ty 

Dầu Việt Nam để người đại diện của 

PVOIL tại các Đơn vị triển khai thực hiện. 

100% 

20 20/NQ-DVN 06-04-20 

Đồng ý chủ trương để Người đại diện của 

Tổng công ty Dầu Việt Nam tại Công ty 

TNHH Nhiên liệu Sinh học Phương Đông 

thông qua việc tạm dừng thực hiện hợp 

đồng bảo dưỡngsửa chữa Nhà máy NLSH 

Bình Phước và tiếp tục thực hiện hợp đồng 

khi có điều kiện thuận lợi. 

100% 

21 21/NQ-DVN 06-04-20 

Chấp thuận để Người đại diện theo ủy 

quyền của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại 

PVOIL Vũng Tàu thông qua việc bổ nhiệm 

có thời hạn ông Bùi Thanh Xuân – Phó 

phòng TCKT giữ chức Kế toán trưởng 

Công ty PVOIL Vũng Tàu. 

100% 

22 22/NQ-DVN 07-04-20 

Thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 2020 của Tổng công ty 

Dầu Việt Nam theo Nghị quyết số 12/NQ-

100% 
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STT 

Số Nghị 

quyết/Quyết 

định  

Ngày  Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

DVN ngày 16/3/2020 của HĐQT Tổng 

công ty 

23 23/NQ-DVN 13-04-20 
Thông qua chủ trương bổ sung kế hoạch 

đầu tư năm 2020 cho các đơn vị thành viên 
100% 

24 24/NQ-DVN 13-04-20 

Thông qua nội dung đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm tài chính 2019 của Công 

ty Comeco để Người đại diện của PVOIL 

tại Comeco triển khai thực hiện 

100% 

25 25/NQ-DVN 13-04-20 

Chấp thuận để Người đại diện theo ủy 

quyền của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại 

Công ty OBF thông qua kế hoạch hoạt 

động năm 2020 theo như Phụ lục đính 

kèm. 

100% 

26 26/NQ-DVN 14-04-20 

Thông qua nội dung để Tổng Giám đốc 

Tổng công ty ký Phụ lục số 04 thỏa thuận 

bán dầu chung Lô 15.02 theo như nội dung 

kiến nghị tại Tờ trình số 31/TTr-DVN ngày 

06/4/2020 

100% 

27 27/NQ-DVN 20-04-20 

Thông qua một số vấn đề liên quan đến 

công tác cán bộ và Người đại diện quản lý 

tại các Đơn vị thành viên 

100% 

28 28NQ-DVN 29-04-20 

Chốt danh sách cô đông để tổ chức họp Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP 

100% 

29 

29/NQ-DVN 29-04-20 

Chấp thuận các kiến nghị, giải trình của 

ban điều hành tại Tờ trình số 40/TTr-TGĐ 

ngày 22/04/2020 liên quan đến việc xây 

dựng quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện 

năm 2019 của các Đơn vị thành viên 

100% 

    

Thông qua kết quả thẩm định quỹ tiền 

lương, tiền thưởng thực hiện năm 2019 cho 

hệ thống các Đơn vị thành viên như Phụ 

lục đính kèm Tờ trình số 40/TTr-TGĐ 

ngày 22/4/2020 và giao TGĐ Tổng công ty 

chỉ đạo các Ban chuyên môn và NĐD tại 

các đơn vị thành viên thực hiện quyết toán 

quỹ tiền lương, tiền thưởng theo đúng các 

quy định hiện hành. 

30 30/NQ-DVN 29-04-20 

Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện 

năm 2019 của người quản lý và người lao 

động Công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt 

Nam – CTCP 

100% 

31 31/NQ-DVN 29-04-20 

Thông qua nội dung đại hội cổ đông 

thường niên năm 2020 của Tổng công ty 

Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư để NĐD 

của PVOIL tại Petec triển khai thực hiện. 

100% 
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STT 

Số Nghị 

quyết/Quyết 

định  

Ngày  Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

32 32/NQ-DVN 06-05-20 

Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Thành 

viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 của ông 

Nguyễn Việt Thắng (đính kèm) và báo cáo 

Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của 

PVOIL 

100% 

33 33/NQ-DVN 14-05-20 

Thông qua nội dung đại hội cổ đông 

thường niên năm 2020 của Công ty CP 

Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí để NĐD 

của PVOIL tại Công ty Petroland triển khai 

thực hiện 

100% 

34 34/NQ-DVN 18-05-20 

Thông qua kết quả đánh giá mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2019 của các đơn vị thành viên 

PVOIL 

100% 

35 35/NQ-DVN 21-05-20 

Thông qua một số vấn đề liên quan đến 

công tác cán bộ và cử Người đại diện quản 

lý tại các đơn vị thành viên 

100% 

36 36/NQ-DVN 28-05-20 

Thông qua nội dung đại hội cổ đông 

thường niên năm 2020 của Công ty 

Mekongtrans để NĐD của PVOIL tại Công 

ty Mekongtrans triển khai thực hiện. 

100% 

37 37/NQ-DVN 10-06-20 

Thông qua chủ trương thuê đơn vị tư vấn 

thực hiện thẩm định giá, xây dựng phương 

án thoái vốn đầu tư của Tổng công ty Dầu 

Việt Nam tại Công ty CP Đầu tư Hạ tầng 

và Đô thị Dầu khí. 

100% 

38 

38/NQ-DVN 10-06-20 

Thông qua việc PVOIL tiếp tục thực hiện 

chủ trương thoái toàn bộ số cổ phần đang 

nắm giữ tại Mekongtrans và giao cho 

Mekongtrans triển khai thực hiện kết hợp 

với việc Petromekong thoái toàn bộ số cổ 

phần tại Mekongtrans. Số cổ phần bán 

được và chi phí thực hiện thoái vốn sẽ phân 

chia theo tỷ lệ cổ phần nắm giữ của PVOIL 

và Petromekong tại Mekongtrans. 
100% 

    

Giao TGĐ Tổng công ty chỉ đạo NĐD 

phần vốn của PVOIL tại Petromekong triển 

khai thẩm định giá doanh nghiệp, lập 

phương án thoái vốn chi tiết trình Tổng 

công ty xem xét, phê duyệt làm cơ sở triển 

khai thực hiện các bước tiếp theo. 

39 39/NQ-DVN 10-06-20 

Thông qua một số vấn đề liên quan đến 

công tác cán bộ và cử NĐD quản lý tại các 

ĐVTV 

100% 

40 40/NQ-DVN 10-06-20 

Thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị cung 

cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính 

năm 2020 của Tổng công ty Dầu Việt Nam 

– CTCP 

100% 
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STT 

Số Nghị 

quyết/Quyết 

định  

Ngày  Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

41 41/NQ-DVN 16-06-20 

Thông qua nội dung đại hội cổ đông 

thường niên năm 2020 của Công ty CP 

Điều Phú Yên để Người đại diện của Tổng 

công ty Dầu Việt Nam tại Công ty CP Điều 

Phú Yên triển khai thực hiện. 

100% 

42 42/NQ-DVN 16-06-20 

Thông qua nội dung và cho phép ký kết 

Thỏa thuận bán dầu Song Đốc theo Tờ 

trình 64/TTr-TGĐ ngày 12/6/2020. 

100% 

43 43/NQ-DVN 19-06-20 

Thông qua nội dung đại hội cổ đông 

thường niên năm 2020 của Công ty CP 

Thương mại Thạch Hãn để Người đại diện 

của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại Công 

ty CP Thương mại Thạch Hãn triển khai 

thực hiện. 

100% 

44 44/NQ-DVN 19-06-20 

Thông qua nội dung đại hội cổ đông 

thường niên năm 2020 của Công ty CP 

Thương nghiệp Cà Mau để Người đại diện 

của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại Công 

ty CP Thương nghiệp Cà Mau triển khai 

thực hiện. 

100% 

45 45/NQ-DVN 26-06-20 

Thông qua nội dung đại hội cổ đông 

thường niên năm 2020 của Công ty CP 

Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung 

để Người đại diện của Tổng công ty Dầu 

Việt Nam tại BSR-BF triển khai thực hiện. 

100% 

46 46/NQ-DVN 26-06-20 

Thông qua nội dung đại hội cổ đông 

thường niên năm 2020 của Công ty CP 

Thương mại Dầu khí để Người đại diện của 

Tổng công ty Dầu Việt Nam tại Petechim 

triển khai thực hiện. 

100% 

47 47/NQ-DVN 26-06-20 

Thông qua nội dung đại hội cổ đông 

thường niên năm 2020 của Công ty CP 

Vận tải Dầu khí Đông Dương để Người đại 

diện của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại 

PVTrans-PTT triển khai thực hiện. 

100% 

48 48/NQ-DVN 29-06-20 

Thông qua nội dung đại hội cổ đông 

thường niên năm 2020 của Công ty CP 

Phát triển Đông Dương Xanh để Người đại 

diện của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại 

Cty GID triển khai thực hiện. 

100% 

49 49/NQ-DVN 01-07-20 

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn đơn vị cung 

cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính 

năm 2020 của Tổng công ty Dầu Việt Nam 

– CTCP. 

100% 

50 50/NQ-DVN 01-07-20 

Thông qua một số vấn đề liên quan đến 

công tác cán bộ và cử Người đại diện quản 

lý các ĐVTV 

100% 

51 
51/NQLT-

DVN 
21-07-20 

Nghị quyết liên tịch BTV Đảng ủy, HĐQT, 

Ban Giám đốc Tổng công ty về việc triển 
100% 
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Số Nghị 

quyết/Quyết 

định  

Ngày  Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

khai thực hiện Kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu 

Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP giai 

đoạn 2020 - 2025 

52 52/NQ-DVN 23-07-20 

Phê duyệt kết quả tài chính năm 2019 của 

Công ty TNHH Kinh doanh Dầu Quốc tế 

(PVOIL Singapore) 

100% 

53 53/NQ-DVN 27-07-20 

Chấp thuận cho ông Nguyễn Hoàng Tuấn 

thôi nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT PVOIL theo 

nguyện vọng cá nhân. 

100% 

      

HĐQT PVOIL thống nhất phân công ông 

Cao Hoài Dương – Thành viên HĐQT 

PVOIL phụ trách hoạt động của HĐQT 

PVOIL cho đến khi có quyết định bổ 

nhiệm nhân sự giữ nhiệm vụ Chủ tịch 

HĐQT PVOIL. 

54 54/NQ-DVN 28-07-20 

Thông qua nội dung để NĐD theo ủy 

quyền của PVOIL tại Comeco có ý kiến và 

biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất 

thường năm 2020 của Công ty CP vật tư 

xăng dầu 

100% 

55 55/NQ-DVN 30-07-20 

Thông qua nội dung kỳ họp HĐTV thường 

niên lần thứ 27 năm tài chính 2019 của 

Công ty Liên doanh Hóa chất LG Vina để 

NĐD của Tổng công ty tại LG Vina triển 

khai thực hiện 

100% 

56 56/NQ-DVN 30-07-20 

Phê duyệt kết quả thẩm định tiền lương, 

tiền thưởng kế hoạch năm 2020 cho các 

ĐVTV của Tổng công ty Dầu Việt Nam 

100% 

57 57/NQ-DVN 30-07-20 

Phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 

2020 của Người quản lý và Người lao động 

Công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam 

100% 

58 58/NQ-DVN 04-08-20 

Thông qua việc điều chỉnh thời hạn phát 

hành báo cáo kiểm toán, soát xét báo cáo 

tài chính 06 tháng đầu năm 2020 của Tổng 

công ty Dầu Việt Nam đã được HĐQT phê 

duyệt tại Nghị quyết số 49/NQ-DVN ngày 

01/7/2020. 

100% 

59 59/NQ-DVN 12-08-20 

Chấp thuận chủ trương về công tác cán bộ 

để NĐD theo ủy quyền của PVOIL tại các 

ĐVTV 

100% 

60 60/NQ-DVN 12-08-20 

Thông qua việc Tổng công ty sẽ thực hiện 

việc bán quyền mua cổ phần phát hành 

thêm nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty 

Camex (trường hợp Camex triển khai 

phương án tăng vốn điều lệ khi PVOIL 

chưa hoàn thành việc thoái vốn). Trong 

trường hợp: (i) PVOIL chào bán quyền 

mua không thành công hoặc không bán hết, 

hoặc (ii) Thời gian Camex ấn định cho các 

100% 
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Số Nghị 

quyết/Quyết 

định  

Ngày  Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

cổ đông đăng ký thực hiện quyền mua ngắn 

dẫn đến việc PVOIL không thể triển khai 

phương án bán quyền mua theo quy định 

thì PVOIL không thực hiện quyền mua 

thêm cổ phần của Camex trong đợt phát 

hành này”. 

61 61/NQ-DVN 14-08-20 

Phê duyệt việc thay đổi NĐD theo ủy 

quyền của Tổng công ty tại các ĐVTV và 

điều động, sắp xếp lại cán bộ 

100% 

62 62/NQ-DVN 17-08-20 

Phê duyệt phương án thoái vốn của Tổng 

công ty Dầu Việt Nam tại Công ty CP Đầu 

tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland) 

theo phương thức giao dịch thỏa thuận qua 

hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng 

khoán TP.HCM 

100% 

63 63/NQ-DVN 18-08-20 

Thông qua nội dung để Tổng Giám đốc 

Tổng công ty ký kết thỏa thuận bán dầu 

chung dầu thô Sao vàng – Đại nguyệt theo 

như nội dung kiến nghị tại Tờ trình số 

81/TTr-TGĐ ngày 30/7/2020. 

100% 

64 64/NQ-DVN 26-08-20 

Thông qua nội dung kỳ họp ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2020 của Công ty CP 

Khách sạn Lam Kinh để NĐD của CTC tại 

Công ty CP Khách sạn Lam Kinh triển 

khai thực hiện 

100% 

65 65/NQ-DVN 28-08-20 

Chấp thuận chủ trương để NĐD theo ủy 

quyền của TCT các ĐVTV thông qua việc 

bổ nhiệm lại cán bộ tại đơn vị 

100% 

66 66/NQ-DVN 03-09-20 

Chấp thuận chủ trương để NĐD theo ủy 

quyền của TCT tại PSC Thái Bình thông 

qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 

theo như nội dung Tờ trình số 91/TTr-TGĐ 

ngày 01/9/2020 của Tổng Giám đốc TCT. 

100% 

67 67/NQ-DVN 11-09-20 

Thông qua nội dung để Tổng Giám đốc 

Tổng công ty ký kết hợp tác với ngân hàng 

HD Bank triển khai tích hợp PVOIL Easy 

thanh toán bằng phương thức QR Code và 

quẹt thẻ qua máy POS theo như kiến nghị 

tại Tờ trình 93/TTr-TGĐ của Tổng Giám 

đốc TCT. 

100% 

68 68/NQ-DVN 11-09-20 

Điều chỉnh tỷ lệ phần vốn giao cho người 

đại diện quản lý tại một số đơn vị thành 

viên của Tổng công ty bao gồm: PVOIL 

Vũng Áng, PVOIL TT Huế, Petechim, 

Petec, PVOIL Bình Thuận, PVOIL Cái 

Lân và Petroland. 

100% 

69 69/NQ-DVN 21-09-20 

Phê duyệt phương án giải quyết tranh chấp 

với GUNVOR liên quan đến sự cố tàu 

Optimiser tại Cảng phao neo PVOIL Miền 

100% 



18/22 

 

STT 

Số Nghị 

quyết/Quyết 

định  

Ngày  Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

Đông theo phương án đàm phán, hòa giải 

với Gunvor với chi phí mà PVOIL chi trả 

không vượt quá 127.767,60 USD. 

70 70/NQ-DVN 21-09-20 

Đồng ý chủ trương để PVOIL Lào thanh lý 

lô đất Km4, đường Sethathilet, bản 

Thatkhao, quận Sysattanak, Thủ đô Viêng 

Chăn, nước CHDCND Lào. 

100% 

71 71/NQ-DVN 22-09-20 

Chấp thuận chủ trương để NĐD theo ủy 

quyền của PVOIL tại PVOIL Cái Lân 

thông qua việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn 

Văn Thống tiếp tục giữ chức Giám đốc 

PVOIL Cái Lân nhiệm kỳ tiếp theo 

100% 

72 72/NQ-DVN 22-09-20 

Thông qua nội dung để Tổng Giám đốc 

Tổng công ty ký kết thỏa thuận bán dầu 

chung lô 01 & 02 (dầu Ruby) và lô 01/97 

& 02/97 (dầu Thăng Long) theo như nội 

dung kiến nghị tại Tờ trình 97/TTr-TGĐ 

ngày 15/9/2020. 

100% 

73 73/NQ-DVN 22-09-20 

Chấp thuận để NĐD theo ủy quyền của 

PVOIL tại PVOIL Singapore thông qua nội 

dung sửa đổi chính sách thưởng trong sổ 

tay chính sách nhân viên của PVOIL 

Singapore 

100% 

74 74/NQ-DVN 23-09-20 

Ông Cao Hoài Dương thôi giữ chức Tổng 

Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật 

của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP 

để bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng 

công ty Dầu Việt Nam – CTCP. 

100% 

75 75/NQ-DVN 23-09-20 

Bầu ông Cao Hoài Dương giữ chức Chủ 

tịch HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam – 

CTCP 

100% 

76 76/NQ-DVN 23-09-20 

Bổ nhiệm ông Đoàn Văn Nhuộm giữ chức 

Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp 

luật của Tổng công ty Dầu Việt Nam – 

CTCP 

100% 

77 77/NQ-DVN 08-10-20 

Chấp thuận chủ trương để NĐD theo ủy 

quyền của PVOIL tại PVOIL Hà Nội thông 

qua việc bổ nhiệm lại ông Trần Mạnh Hà 

tiếp tục giữ chức Giám đốc PVOIL Hà Nội 

nhiệm kỳ tiếp theo 

100% 

78 78/NQ-DVN 12-10-20 

Thông qua nội dung để TGĐ Tổng công ty 

ký kết Phụ lục số 01 của Thỏa thuận bán 

dầu chung dầu thô Sao Vàng – Đại Nguyệt 

theo như nội dung kiến nghị tại Tờ trình số 

108/TTr-TGĐ ngày 08/10/2020 

100% 

79 79/NQ-DVN 16-10-20 

Chấp thuận chủ trương hỗ trợ chi phí theo 

tỷ lệ vốn góp nhằm duy trì hoạt động tối 

thiểu, đảm bảo an ninh, an toàn cho Nhà 

máy BSR-BF đến hết ngày 31/12/2020 

100% 
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80 80/NQ-DVN 22-10-20 

Nghị quyết liên tịch BTV Đảng ủy, HĐQT 

Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP về 

việc thông qua chủ trương thu hút, giữ 

chân lao động có trình độ chuyên môn kỹ 

thuật cao phục vụ sản xuất kinh doanh của 

Tổng công ty 

100% 

81 81/NQ-DVN 22-10-20 

Thông qua nội dung để TGĐ Tổng công ty 

ký kết Phụ lục số 01 của Thỏa thuận bán 

dầu chung dầu thô Sao Vàng – Đại Nguyệt 

theo như nội dung kiến nghị tại Tờ trình số 

108/TTr-TGĐ ngày 08/10/2020 

100% 

82 82/NQ-DVN 22-10-20 

Thông qua phương án để NĐD theo ủy 

quyền của PVOIL tại PVOIL Lào triển 

khai thanh lý lô đất Km4 

100% 

83 83/NQ-DVN 28-10-20 

Thông qua chủ trương bổ sung thành viên 

độc lập HĐQT Tổng công ty Petec để 

NĐD theo ủy quyền của PVOIL tại Petec 

triển khai thực hiện 

100% 

84 84/NQ-DVN 28-10-20 

Thông qua chủ trương về công tác cán bộ 

để NĐD theo ủy quyền của PVOIL tại các 

ĐVTV triển khai thực hiện 

100% 

85 85/NQ-DVN 28-10-20 

Thông qua chủ trương thay đổi nhân sự giữ 

chức Trưởng BKS PVOIL Nam Định để 

NĐD theo ủy quyền của PVOIL tại PVOIL 

Nam Định triển khai thực hiện 

100% 

86 86/NQ-DVN 04-11-20 

Phê duyệt phương án, dự toán, phạm vi 

công việc và kế hoạch lựa chọn Đơn vị 

cung cấp dịch vụ vận chuyển xăng dầu từ 

NMLD Dung Quất và NMLHD Nghi Sơn 

về hệ thống kho đầu nguồn của PVOIL từ 

01/01/2021 đến 31/12/2021 

60% 

87 87/NQ-DVN 05-11-20 

Phê duyệt kết quả tài chính năm 2019 của 

Công ty TNHH Kinh doanh Xăng dầu nội 

địa Lào (PVOIL Lào Trading) 

100% 

88 88/NQ-DVN 05-11-20 

Thông qua việc miễm nhiệm chức danh 

Trưởng Ban Kỹ thuật Công nghệ Dầu khí 

đối với ông Lê Ngọc, do cán bộ bị xử lý kỷ 

luật lao động với hình thức cách chức và 

phải thay thế. 

100% 

89 89/NQ-DVN 06-11-20 
Thông qua chủ trương về công tác cán bộ 

và cử NĐD tại các ĐVTV của PVOIL 
100% 

90 90/NQ-DVN 19-11-20 

Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức 

Linh – Phó Trưởng ban, Phụ trách Ban 

KSNB giữ chức Trưởng Ban KSNB Tổng 

công ty Dầu Việt Nam – CTCP 

100% 

91 91/NQ-DVN 23-11-20 
Chấp thuận chủ trương bổ sung kế hoạch 

đầu tư năm 2020 của PVOIL Hà Nội 
100% 
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92 92/NQ-DVN 27-11-20 

Chấp thuận để NĐD theo ủy quyền của 

PVOIL tại Công ty LG Vina biểu quyết 

thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 

lệ Công ty LG Vina theo như nội dung kiến 

nghị tại Tờ trình số 131/TTr-TGĐ ngày 

24/11/2020 của Tổng Giám đốc Tổng công 

ty 

100% 

93 93/NQ-DVN 04-12-20 

Thông qua phương án để NĐD theo ủy 

quyền của PVOIL tại PVOIL Lào triển 

khai thanh lý lần 3 lô đất Km4 

100% 

94 94/NQ-DVN 11-12-20 
Phê duyệt chủ trương hợp tác kinh doanh 

với Tổng công ty Khí – CTCP 
100% 

95 95/NQ-DVN 11-12-20 

Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất 

thường năm 2020 của Tổng công ty Dầu 

Việt Nam – CTCP 

100% 

96 96/NQ-DVN 11-12-20 

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại 

hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của 

Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP 

100% 

97 97/NQ-DVN 18-12-20 

Thông qua nội dung để Tổng Giám đốc 

Tổng công ty ký kết thỏa thuận hợp tác 

giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP 

và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt 

Nam – CTCP theo như nội dung kiến nghị 

tại Tờ trình số 138/TTr-TGĐ ngày 

10/12/2020. 

100% 

98 98/NQ-DVN 25-12-20 

Phê duyệt kết quả tài chính năm 2018 và 

2019 của Công ty TNHH Xăng dầu Dầu 

khí Lào. 

100% 

99 99/NQ-DVN 30-12-20 

Thông qua kế hoạch quản lý dòng tiền và 

hạn mức tiền gửi tối đa trong năm 2021 

của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP 

tại mỗi ngân hàng 

100% 

100 
100/NQ-

DVN 
31-12-20 

Công tác cán bộ và cử Người đại diện quản 

lý của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP 

tại Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Bình 

Thuận 

100% 

101 
101/NQ-

DVN 
31-12-20 

Phê duyệt nguyên tắc điều chỉnh việc cử 

Người đại diện theo ủy quyền của Tổng 

công ty Dầu Việt Nam - CTCP tham gia 

quản lý, điều hành tại các đơn vị thành viên 

100% 

 

 


