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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT

Kính thưa Quý vị,

Tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, chúng tôi luôn nỗ lực hoàn thiện quản trị, gia tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh nhằm mang lại lợi ích tối đa cho Quý cổ đông, khách hàng, đối tác và các bên khác liên quan. Với phương châm 
“Lấy con người làm nền tảng vững chắc để phát triển”, Petrolimex luôn chủ động bổ sung những giá trị cốt lõi cho 
đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công nhân viên để xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh, làm hạt nhân trung tâm cho 
quá trình phát triển Tập đoàn một cách bền vững và lâu dài.

Những cột mốc đã qua

Mặc cho những biến động khó lường của nền kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, năm 2020 là năm 
Petrolimex đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, làm nổi bật các chỉ tiêu kinh tế chung giai đoạn 2015 - 2020, cụ 
thể như: Sản lượng xăng dầu xuất bán tăng bình quân 6,9%/năm; Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt bình quân 
20,4%/năm; Nộp ngân sách Nhà nước trên 188 nghìn tỷ đồng giai đoạn 2015-2020, bình quân đạt trên 37,6 nghìn tỷ 
đồng/năm; Tổng số tiền chi trả cổ tức trước thuế đạt 13 nghìn 848 tỷ đồng, bằng 1,07 lần vốn điều lệ với tỷ lệ chi trả cổ 
tức của Tập đoàn đạt bình quân 29,56%/năm.

Trong Báo cáo phát triển bền vững năm 2020, chúng tôi đặt ra những tiêu chí chiến lược về nhiều khía cạnh như năng 
lượng mới, phát triển nhân sự, chuyển đổi số trong quản trị điều hành và tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp. Đây là thời 
điểm thích hợp để chúng tôi nhìn nhận, đánh giá khách quan nhất về những việc đã làm được.

 ¾ Về khía cạnh quản trị, việc “Báo cáo Phát triển bền vững 2019” của Tập đoàn lần đầu tiên 
được Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM vinh danh là một trong 10 báo cáo tốt nhất, chất 
lượng nhất của các doanh nghiệp niêm yết trên toàn thị trường đã cho thấy sự ghi nhận từ 
phía thị trường cho những thay đổi tích cực về mặt quản trị doanh nghiệp của Petrolimex.

 ¾ Về khía cạnh con người, kiên định với phương châm đặt ra, Petrolimex tiếp tục thúc đẩy 
việc đào tạo, trau dồi chuyên môn và nghiệp vụ cho toàn thể cán bộ công nhân viên - 
người lao động trên toàn hệ thống bằng việc thành lập các chương trình đào tạo chuyên 
sâu với sự hướng dẫn của đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, thâm niên cao. Kết quả đạt 
được của Petrolimex trong 5 năm qua là sự khẳng định chắc chắn về hiệu quả của việc tập 
trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực lành nghề, có chuyên môn.

 ¾ Về các tiêu chí khác như môi trường, trách nhiệm xã hội, nghiên cứu, phát triển các sản 
phẩm năng lượng mới và tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp, Tập đoàn xác định đây là những 
nội dung trọng tâm, có yếu tố tiên quyết đến sự Phát triển bền vững của Petrolimex trong 
tương lai vì vậy Petrolimex đang tăng cường triển khai nghiên cứu, khai thác và phát triển 
đồng bộ trên toàn hệ thống.

Tầm nhìn 2025 và các năm tiếp theo

Trong trạng thái bình thường mới hiện nay, Petrolimex đang đứng trước nhiều cơ hội cũng như những khó khăn, thách 
thức hiện hữu trên chặng đường phát triển. Vì vậy, Hội đồng Quản trị Tập đoàn sẽ tiếp tục định hướng, chỉ đạo Ban 
Điều hành và các đơn vị thành viên thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch tổng quát nhằm gặt hái được nhiều thành công 
hơn, cụ thể như sau:

Với những kết quả đã đạt được vừa qua, chúng tôi 
tin rằng trong năm 2021 và trong thập kỷ mới này, 
Petrolimex sẽ tiếp tục duy trì sự tăng trưởng, phát 
triển một cách bền vững, đồng thời tăng cường sự 
hợp tác quốc tế với các Tập đoàn lớn trên thế giới 
để bắt kịp xu hướng dịch chuyển năng lượng cũng 
như chuyển đổi số ngày càng sâu rộng trên phạm 
vi toàn cầu.

 ¾ Kết hợp hài hòa yếu tố quản trị doanh nghiệp trong 
thời kỳ chuyển đổi số, quản trị tài nguyên và nhân lực 
làm nền tảng để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
sản xuất kinh doanh theo mục tiêu, các chỉ tiêu giai 
đoạn 2020 - 2025 và của từng năm.

 ¾ Tập trung xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển 
Tập đoàn giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 
2045; tiếp tục thực hiện thành công Đề án tái cấu trúc 
Tập đoàn theo hướng quản trị tinh gọn, tập trung vào 
các ngành nghề cốt lõi, mang lại hiệu quả cao; thực 
hiện chủ trương thoái vốn nhà nước tại Tập đoàn, 
đồng thời thoái vốn, cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu của Tập 
đoàn tại các công ty có vốn góp của Tập đoàn.

Với những kết quả đã đạt được vừa qua, chúng tôi tin rằng trong năm 2021 và trong thập kỷ mới này, Petrolimex sẽ 
tiếp tục duy trì sự tăng trưởng, phát triển một cách bền vững, đồng thời tăng cường sự hợp tác quốc tế với các Tập 
đoàn lớn trên thế giới để bắt kịp xu hướng dịch chuyển năng lượng cũng như chuyển đổi số ngày càng sâu rộng trên 
phạm vi toàn cầu. Để đạt được các mục tiêu đó, Tập đoàn sẽ không ngừng xây dựng, hoàn thiện một nền tảng vững 
chắc cho doanh nghiệp với một hệ thống quản trị minh bạch, hiện đại theo các chuẩn mực quốc tế để sẵn sàng vượt 
qua các thách thức phía trước.

Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các Quý vị.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Phạm Văn Thanh

 ¾ Đổi mới, nâng cao năng lực quản trị điều hành thông 
qua việc áp dụng khoa học công nghệ số, nâng cao 
hiệu quả sử dụng vốn, năng suất lao động và năng lực 
cạnh tranh; bám sát phương châm đề ra để phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng cao toàn hệ thống, xây 
dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chuyên nghiệp, năng 
động và hiện đại.

 ¾ Duy trì, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp với môi trường, xã hội song song với việc 
đảm bảo sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả, 
minh bạch.

SẢN LƯỢNG XĂNG DẦU XUẤT BÁN 

TĂNG BÌNH QUÂN 6,9%/NĂM.
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PHỤ LỤC DANH MỤC BÁO CÁO 
THEO CHUẨN GRI

08 Thông tin khái quát

10 Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

12 Quá trình hình thành và phát triển

14 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

16 Giải thưởng tiêu biểu năm 2020

18 Các chỉ số Phát triển bền vững năm 2020

20 Cơ cấu bộ máy quản lý

21 Công ty con, công ty liên kết

22 Chuỗi cung ứng của Petrolimex

26 Các sáng kiến bên ngoài

27 Quyền hội viên trong các Hiệp hội

02 Thông điệp của Chủ tịch HĐQT

30 Tổng quan về Báo cáo Phát triển bền vững

34 Bối cảnh Phát triển bền vững 2020

39 Tổng quan về ngành xăng dầu 2020 và sự tác 
động đến hoạt động của Petrolimex 2020

52 Mục tiêu và định hướng chiến lược Phát triển 
bền vững

58 Quản trị Phát triển bền vững 

82 Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản 
trị và điều hành 

84 Mối quan hệ bền vững với các bên liên quan

94 Ma trận các vấn đề trọng yếu

96 Một số thành tựu Phát triển bền vững năm 2020

98 Phân tích 13 lĩnh vực trọng yếu

100 Xã hội (GRI 400)

101 Phương pháp quản trị chung

102 GRI 401: Đảm bảo việc làm và thu nhập

110 GRI 402: Mối quan hệ lao động - quản lý

112 GRI 403: An toàn và sức khỏe nghề nghiệp

116 GRI 404: Giáo dục và Đào tạo

120 GRI 416: An toàn và sức khỏe khách hàng

124 Môi trường (GRI 300)

125 Phương pháp quản trị chung

128 GRI :Phòng chống thiên tai

132 GRI 305: Quản lý phát thải

135 GRI 306: Quản lý sự cố tràn dầu

136 GRI 308: Lựa chọn nhà cung cấp

138 Kinh tế (GRI200)

139 Phương pháp quản trị chung

141 GRI 201: Hiệu quả hoạt động kinh tế

147 GRI: Áp dụng khoa học công nghệ vào quản 
trị điều hành

148 GRI 202: Sự có mặt trên thị trường

150 GRI 203: Tác động kinh tế gián tiếp

156 Phụ lục GRI thông tin theo tiêu chuẩn chung

158 Phụ lục GRI danh mục 13 vấn đề trọng yếu  
tại Petrolimex năm 2020

160 Phụ lục GRI về những vấn đề không phải là 
trọng yếu tại Petrolimex năm 2020

THUẬT NGỮ VIẾT TẮT 

ATVSLĐ  An toàn vệ sinh lao động
Ban CNAT  Ban Công nghệ - An toàn
Ban TGĐ  Ban Tổng Giám đốc
BKS  Ban Kiểm soát
BVMT  Bảo vệ môi trường
CBCNV  Cán bộ công nhân viên
CHXD  Cửa hàng xăng dầu
CNTT  Công nghệ thông tin
CP  Cổ phần
CT  Công ty
CTXD  Công ty xăng dầu
ĐHĐCĐ  Đại hội đồng cổ đông
ĐVT  Đơn vị tính
HĐLĐ  Hợp đồng lao động
HĐQT  Hội đồng Quản trị
KV  Khu vực

NĐT  Nhà đầu tư
NLĐ  Người lao động
PCCC  Phòng cháy chữa cháy
PCTT  Phòng chống thiên tai
PTGĐ  Phó Tổng Giám đốc
QCVN  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
SXKD  Sản xuất kinh doanh
Tập đoàn/ 
Petrolimex 

 Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam

TCT  Tổng công ty
TKCN  Tìm kiếm cứu nạn
TNHH  Trách nhiệm hữu hạn
TP. HCM  Thành phố Hồ Chí Minh
UVHĐQT  Ủy viên Hội đồng Quản trị
VĐV  Vận động viên

CHÚ THÍCH

E5 RON 92 - II : Xăng sinh học E5 RON 92 - II

RON 95 - IV : Xăng RON 95 tiêu chuẩn khí thải Euro IV

DO 0,001S - V : Dầu DO 0,001S tiêu chuẩn khí thải Euro V

FO 0,5S : Nhiên liệu hàng hải
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên giao dịch TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Tên viết tắt PETROLIMEX

Mã cổ phiếu PLX

Giấy CNĐKDN số 0100107370

Vốn điều lệ 12.938.780.810.000 đồng

Trụ sở chính Số 1 Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Văn phòng Tầng 24 Tòa tháp VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (+84) (024) 3851 2603

Fax (+84) (024) 3851 9203

Website http://www.petrolimex.com.vn

VỐN ĐIỀU LỆ

ĐỒNG12.938.780.810.000

9Báo cáo Phát triển bền vững 2020 8



TẦM NHÌN
Giữ vững vị thế là một trong những Tập đoàn lớn 
nhất Việt Nam, đứng đầu về kinh doanh xăng dầu 
hạ nguồn; tiếp tục lấy xăng dầu làm trục chính trong 
hoạt động kinh doanh, mở rộng đầu tư phát triển 
sang các lĩnh vực khí hóa lỏng, lọc - hóa dầu, vận 
tải xăng dầu, xuất nhập khẩu, bảo hiểm,... trở thành 
1 trong 10 doanh nghiệp hàng đầu cả nước về quy 
mô thị trường và hiệu quả kinh tế.

SỨ MỆNH
Nâng cao giá trị cho cổ đông, mang lại lợi ích cho 
người lao động, cộng đồng; nâng cao giá trị cuộc 
sống; góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển  
kinh tế - xã hội của đất nước.

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

DI SẢN

Tự hào là Việt Nam

NHÂN BẢN

Chúng tôi đặt con người 
làm trọng tâm trong mọi 

hành động

PHÁT TRIỂN

Chúng tôi không ngừng 
vươn lên và đổi mới để 

hoàn thiện

TIN CẬY

Chúng tôi luôn  
“giữ lời”

TRÁCH NHIỆM

Chúng tôi quan tâm đến  
nhân viên, khách hàng, môi 

trường và cộng đồng 
 xung quanh

LẠC QUAN

Chúng tôi luôn 
tin vào tương lai 

xán lạn

NHIỆT HUYẾT

Chúng tôi yêu thích 
những gì chúng ta 

đang làm

ĐA DẠNG

Chúng tôi đánh giá cao 
sự khác biệt và tính 

phong phú

TÍNH CÁCH THƯƠNG HIỆU

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tổng công ty Xăng dầu mỡ sau đổi 
tên thành Tổng công ty Xăng dầu 
được thành lập theo Nghị định số 
09/BTN ngày 12/01/1956 của Bộ 
Thương nghiệp.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) được hình thành 
từ việc cổ phần hóa và cấu trúc lại Tổng công ty Xăng dầu 
Việt Nam theo Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31/5/2011 
của Thủ tướng Chính phủ.

Tập đoàn tổ chức thành công phiên bán đấu giá cổ phần 
lần đầu ra bên ngoài (IPO) ngày 28/7/2011 tại Sở Giao dịch 
Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chính thức hoạt động theo 
mô hình Công ty Cổ phần từ ngày 01/12/2011 theo Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100107370.

Ngày 21/4/2017, cổ phiếu Tập đoàn 
chính thức được niêm yết tại Sở Giao 
dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh với 
mã cổ phiếu PLX.

Ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) cùng 
Tập đoàn năng lượng số 1 Nhật Bản 
- JXTG Holdings về nghiên cứu trong 
lĩnh vực LNG & Gas tại Việt Nam.

Bán thành công 32 triệu cổ phiếu 
quỹ PLX trên thị trường chứng 
khoán và thu về gần 2.000 tỷ đồng 
cho Tập đoàn.

20192017

20111956

Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam 
(Petrolimex) được thành lập lại 
theo Quyết định số 224/TTg ngày 
17/04/1995 của Thủ tướng Chính phủ.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chính 
thức trở thành công ty đại chúng 
theo văn bản số 2946/UBCK-QLPH 
ngày 17/8/2012 của Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước.

Tập đoàn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán 
số 35/2017/GCNCP-VSD ngày 25/4/2016 và cấp mã chứng 
khoán là “PLX”.

Ngày 26/5/2016, Tập đoàn phát hành thành công cổ phần 
riêng lẻ cho Công ty TNHH Tư vấn và Holdings JX Nippon 
Oil & Energy Việt Nam, nâng vốn điều lệ từ 10.700 tỷ đồng 
lên 11.388 tỷ đồng.

Ngày 28/7/2016, Tập đoàn phát hành cổ phần ưu đãi hoàn lại 
cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% để nâng vốn điều lệ từ 
11.388 tỷ đồng lên 12.938 tỷ đồng.

Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về 
việc hợp tác đầu tư phát triển trong 
lĩnh vực năng lượng sạch.

Tổ chức thành công 2 đợt bán cổ phiếu quỹ với 
tổng khối lượng 28 triệu cổ phần, thu về khoảng 
1.340 tỷ đồng cho Tập đoàn.

2018

20202016

20121995 
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Việt Nam

Quần đảo Hoàng Sa

Quần đảo Trường Sa

04
Quốc gia trên Thế giới

Trong nước

Tập đoàn hiện có Công ty, Chi nhánh, Xí nghiệp trực thuộc 
đóng trên 63/63 địa bàn tỉnh/ thành phố.

Nước ngoài

Tập đoàn hiện có Công ty, Văn phòng trực thuộc tại 3 
quốc gia Đông Nam Á gồm:

 ¾ Petrolimex Singapore.

 ¾ Petrolimex Lào và Văn phòng đại diện tại Campuchia.

Campuchia

Singapore

Lào

ĐỊA BÀN KINH DOANHNGÀNH NGHỀ KINH DOANH

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

XĂNG DẦU

BẢO HIỂM

HÓA DẦU 

NGÂN HÀNG

GAS

XÂY LẮP, CƠ KHÍ, 
THIẾT BỊ

VẬN TẢI THỦY

THƯƠNG MẠI 
& DỊCH VỤ

VẬN TẢI BỘ

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM 
(PETROLIMEX)

Kinh doanh xăng dầu: Kinh doanh phân phối xăng 
dầu, sản xuất xăng dầu, kinh doanh xuất khẩu, nhập 
khẩu xăng dầu, áp dụng các công cụ, nghiệp vụ phái 
sinh phù hợp với thông lệ quốc tế để giao dịch, mua 
bán xăng dầu.

Kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận 
xăng dầu; Kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu.

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm 
liên quan. Chi tiết: Bán buôn xăng dầu, sản phẩm hóa 
dầu và các sản phẩm liên quan.

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: 
Dịch vụ xây lắp, tu sửa, bảo quản các công trình xăng 
dầu, sản phẩm hóa dầu và công trình dân dụng.

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. 
Chi tiết: Thuê và cho thuê tàu vận tải xăng dầu.

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. 
Chi tiết: Máy móc, thiết bị, phụ tùng phục vụ ngành 
xăng dầu và các ngành khác.
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GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU NĂM 2020

 TOP 10 BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TỐT 
NHẤT DO VLCA BÌNH CHỌN

 TOP 50 CÔNG TY NIÊM YẾT TỐT NHẤT VIỆT NAM

Năm 2020, Forbes Việt Nam vinh danh Petrolimex lần thứ 4 liên tiếp là Quán quân 
doanh thu trong danh sách “Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam”

TẬP THỂ TẬP ĐOÀN

GIẢI THƯỞNG NĂM

Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2017, 2018, 2019, 2020

Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2019

Top 50 thương hiệu dẫn đầu (lọt top 20) 2019

Huân chương Độc lập hạng Nhất 2015, 2016

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 2011, 2014

Huân chương Lao động hạng Nhì 2009

Huân chương Hồ Chí Minh 2006

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân 2006

Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới 2005

  QUÁN QUÂN DOANH THU TOP 50 
      CÔNG TY NIÊM YẾT TỐT NHẤT VIỆT NAM

 ĐƠN VỊ XUẤT SẮC, DẪN ĐẦU PHONG TRÀO THI ĐUA 
NĂM 2020 CỦA ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI 
DOANH NGHIỆP

CÁ NHÂN

GIẢI THƯỞNG NĂM

Huân chương Lao động hạng Ba trao tặng cho các Phó Tổng Giám đốc 2019

Huân chương Lao động hạng Nhì trao tặng cho các Phó Tổng Giám đốc 2018

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ủy viên Hội đồng Quản trị Lê Văn Hướng 2018

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị 2008, 2016

Huân chương Lao động hạng Nhì trao tặng cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị 2015

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho Tổng Giám đốc 2014

Huân chương Lao động hạng Ba trao tặng cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị 2011

Chiến sĩ thi đua toàn quốc trao tặng cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị 2009

50
TOP

10
TOP

50
TOP
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CÁC CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2020

Tăng trưởng 
kinh tế bền 
vững

Tổng doanh thu

8,2
Tỷ USD

Lợi nhuận sau thuế 

1.253
Tỷ đồng 

Nộp ngân sách nhà nước

38.620
Tỷ đồng

Chi trả cổ tức năm 2019
Petrolimex đã thực hiện chi trả đầy 
đủ cổ tức cho cổ đông theo Nghị 
quyết ĐHĐCĐ 2020 thông qua, cụ 
thể:

 ¾ Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng 
tiền mặt với tỷ lệ 20% vào ngày 
27/04/2020.

 ¾ Chi trả cổ tức năm 2019 bằng 
tiền mặt còn lại với tỷ lệ 10% vào 
ngày 22/09/2020.

Quan hệ nhà đầu tư

~50
cuộc họp trực tuyến

An toàn 
lao động - 
Bảo vệ môi 
trường 

Huấn luyện về an toàn 
- vệ sinh lao động 

12.827
Người

Tổng chi phí đánh giá  
nguy cơ rủi ro an toàn  
vệ sinh lao động

1,64
Tỷ đồng

Chi phí chăm sóc sức khoẻ 
NLĐ làm việc trong môi 
trường độc hại

47,8
Tỷ đồng

Chi phí trang bị phương 
tiện bảo vệ cá nhân

67,5
Tỷ đồng

Chi phí thực tập, diễn tập, hội 
thi, hội thao, tuyên truyền 
PCCC

7,9
Tỷ đồng

Phát triển 
nguồn 
nhân lực

Tỷ lệ giữ chân người lao 
động duy trì

> 96%
Tổng số giờ đào tạo

684.900
Giờ

Tổng số lượt đào tạo 

31.729
Lượt

Tổng chi phí đào tạo 

33.870
Triệu đồng

Thu nhập bình quân 

11.803.000
Đồng/người/tháng

Đầu tư 
phát triển 
cộng đồng

Tổng giá trị hỗ trợ Covid-19

14
Tỷ đồng

Ủng hộ 1 ngày lương cho 
Công tác phòng, chống 
dịch Covid-19

8,3
Tỷ đồng

Giải quyết việc làm cho

25.392
Người

Trao tặng 2 xe cứu thương cho 
ngành y tế tỉnh Kiên Giang

1.948.800.000
Đồng

Ủng hộ lũ lụt đồng bào  
miền Trung

2,7
Tỷ đồng

Chính sách 
phúc lợi 
khác

Chế độ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

2.500.000 Đồng/người

Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm hưu trí 
tự nguyện cho toàn bộ CBCNV theo lộ trình

Từ 1.500.000 đến 3.000.000 Đồng/người/tháng.

TĂNG TRƯỞNG 
KINH TẾ

BẢO VỆ 
MÔI TRƯỜNG

PHÁT TRIỂN 
XÃ HỘI 
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

47 CÔNG TY, 
TỔNG CÔNG TY DO 
TẬP ĐOÀN SỞ HỮU 

100% VỐN

45 TỔNG CÔNG TY/
CÔNG TY TNHH MTV 

TRONG NƯỚC

5 TỔNG CÔNG TY/CÔNG 
TY DO TẬP ĐOÀN SỞ 
HỮU TRỰC TIẾP TRÊN 

50% VỐN

CÔNG TY TNHH 
MTV PETROLIMEX 

SINGAPORE

CÔNG TY TNHH MTV 
PETROLIMEX LÀO

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 
HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 
CAMPUCHIA

{*) Ghi chú: Số lượng các công ty con, công ty liên doanh, liên kết lấy theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Tập đoàn đã được kiểm 
toán bởi Công ty TNHH KPMG.

VĂN PHÒNG 
TẬP ĐOÀN 52 TỔNG CÔNG TY/CÔNG TY CON 12 CÔNG TY LIÊN 

DOANH, LIÊN KẾT (*)

CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

45

05 12

02

45 Công ty con kinh doanh xăng dầu Tập đoàn 
nắm giữ 100% vốn và 22 chi nhánh trực thuộc các 
công ty.

Trong đó:

 ¾ 43 Công ty TNHH MTV Xăng dầu trong nước

 ¾ 01 Công ty TNHH MTV tại Singapore

 ¾ 01 Công ty TNHH MTV tại Lào

05 Tổng công ty/Công ty con do Tập đoàn 
sở hữu trực tiếp trên 50% vốn.

02 Công ty con Tập đoàn nắm giữ 100% vốn: Tổng 
công ty Vận tải Thủy (PGT) kinh doanh dịch vụ vận 
tải xăng dầu bằng đường biển và Tổng công ty Dịch 
vụ xăng dầu (PTC) kinh doanh dịch vụ vận tải xăng 
dầu bằng đường bộ và mua bán xăng dầu.

12 Công ty liên doanh, liên kết do  
Tập đoàn sở hữu trên 20% vốn điều lệ.
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CHUỖI CUNG ỨNG CỦA PETROLIMEX

HOẠT ĐỘNG 
KINH DOANH 
XĂNG DẦU

SƠ ĐỒ CHUỖI CUNG ỨNG

NHẬP KHẨU

NỘI ĐỊA

VẬN TẢI BỘ
Được vận hành bởi Tổng công ty 
Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex.

Tính trên toàn Tập đoàn, hệ thống phân phối các sản phẩm xăng 
dầu được chia làm 5 phương thức phân phối chính: Bán buôn, 
Bán đại lý/Thương nhân nhượng quyền bán lẻ, Bán Tổng đại lý/
Thương nhân phân phối, Bán lẻ và Bán tái xuất. Tổng hệ thống 
phân phối bán lẻ mang thương hiệu Petrolimex gồm 5.500 cửa 
hàng xăng dầu (*) thuộc hệ thống phân phối của Petrolimex.

HỆ THỐNG 
KHO CẢNG

Nguồn hàng cung cấp cho toàn hệ thống Petrolimex 
chủ yếu đến từ hai nguồn: Nhập khẩu và mua nội 
địa. Năm 2020, Petrolimex đã nhập 9.664.509 m3, tấn  
xăng dầu, trong đó nhập khẩu là 3.634.767 m3, tấn 
chiếm tỷ trọng ~38%, mua nội địa từ Nhà máy lọc dầu 
Dung Quất và Nghi Sơn 6.029.742 m3, tấn chiếm tỷ 
trọng ~62%.

Để phục vụ cho hoạt động kinh doanh xăng dầu, 
Petrolimex có hệ thống kho bể, tàu, xe, đường ống vận 
chuyển xăng dầu,... lớn nhất so với các doanh nghiệp 
khác trên cả nước. Tổng sức chứa của toàn hệ thống 
Petrolimex là 2.200.000 m3 với hệ thống các kho rải khắp 
3 miền Bắc, Trung, Nam, hệ thống đường ống vận chuyển 
xăng dầu trên 570 km.

>570KM ĐƯỜNG ỐNG 
VẬN CHUYỂN XĂNG DẦU

CÔNG TY XĂNG DẦU 
B12 PETROLIMEX 
QUẢNG NINH

KHÁCH HÀNG 
MUA BUÔN

Cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống 
phân phối của Petrolimex.

VẬN TẢI BỘ

VẬN TẢI THỦY

> 5.500(*)

Được vận hành bởi Tổng 
công ty Dịch vụ Xăng dầu 
Petrolimex.

(*): Bao gồm CHXD sở hữu trực tiếp ~2.700 và các CHXD đại lý, nhượng quyền.
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CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CÓ LIÊN QUAN VÀ PHỤC VỤ CHO 
KINH DOANH XĂNG DẦU

TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX (PGT)

Tổng công ty PGT là đơn vị sở hữu đội tàu chở dầu lớn nhất tại Việt Nam, nổi bật là đội tàu vận tải viễn 
dương với tổng trọng tải trên 510.000 DWT, chuyên vận chuyển các sản phẩm xăng dầu như Mogas, 
Điêzen, Jet A1, Condensate, Naptha,... 

Năm 2020, sản lượng vận chuyển của PGT đạt 12.986.000 m3, đạt 100% KH, sản lượng luân chuyển 
đều đạt 21 tỷ m3, km, đạt 102% KH. Lợi nhuận trước thuế 216,5 tỷ đồng, đạt 124% KH 2020. Tổng công 
ty hiện có 5 Công ty con do Tổng công ty sở hữu trên 50% vốn điều lệ, toàn bộ hoạt động trong lĩnh 
vực vận tải thủy.

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH KHO NGOẠI QUAN VÂN PHONG

Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh kho chứa và cảng xăng dầu. Tổng sức chứa của kho 
Ngoại quan Vân Phong là 505.000 m3. Năm 2020, doanh thu của Công ty đạt 432 tỷ đồng, bằng 113% 
so với năm 2019.

TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ XĂNG DẦU PETROLIMEX (PTC)

Tổng công ty PTC có số lượng phương tiện vận tải xăng dầu 897 xe bồn với dung tích bình quân là 20 
m3/xe. Năm 2020, tổng sản lượng vận chuyển toàn Tổng công ty đạt 563 triệu m3, km, đạt 105% KH 
và bằng 94% TH năm 2019. Sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt 102% KH và bằng 86% TH năm 2019. 
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 51,2 tỷ đồng, bằng 105% KH và bằng 64% TH 2019. Tổng công ty 
hiện có 6 Công ty con do Tổng công ty sở hữu trên 50% vốn điều lệ và 3 Chi nhánh trực thuộc quản 
lý toàn bộ hoạt động trong lĩnh vực vận tải xăng dầu đường bộ.

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP (PLC)

Tổng công ty PLC hiện là doanh nghiệp dẫn đầu ngành nhựa đường với thị phần trên 30% và đứng 
thứ hai trong ngành mỡ nhờn Việt Nam. Hệ thống kho bể, nhà máy sản xuất dầu mỡ nhờn, nhựa 
đường, hóa chất trải dài trên toàn quốc với cơ sở vật chất, công nghệ hiện đại là lợi thế riêng biệt của 
Tổng công ty. Tổng công ty có 3 ngành hàng lớn là: Dầu mỡ nhờn, nhựa đường và hóa chất, trong 
đó Công ty mẹ kinh doanh dầu mỡ nhờn và hai công ty con do PLC sở hữu 100% vốn điều lệ. Năm 
2020, tổng sản lượng xuất bán của PLC là 420.433 m3, tấn, đạt 121,6% KH và bằng 108,7% so với TH 
năm 2019. Tổng doanh thu: 5.701 tỷ đồng, đạt 113% KH và bằng 91% so với năm 2019. Tổng lợi nhuận 
trước thuế: 190 tỷ đồng, đạt 138% KH và bằng 102% so với năm 2019.

CHUỖI CUNG ỨNG CỦA PETROLIMEX (TIẾP THEO)

Khối Xây lắp, Cơ khí, Thiết bị xăng 
dầu, Xuất nhập khẩu và Tin học

Ngân hàng Thương mại  
Cổ phần Xăng dầu Petrolimex

Công ty TNHH Liên doanh  
Castrol - BP Petco

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHÁC

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU BAY PETROLIMEX (PA)

Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (PA) được thành lập vào năm 2008, hoạt động trong lĩnh 
vực cung cấp nhiên liệu hàng không cho các hãng máy bay trong nước và quốc tế. Vượt qua nhiều 
khó khăn, thử thách trong giai đoạn đầu thành lập, PA hiện đã vươn mình trở thành ngôi sao sáng 
trong số các Công ty con của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. 

Từ năm 2016, PA trở thành đơn vị có sản lượng bán xăng dầu đứng thứ 4 toàn ngành và mang lại lợi 
nhuận cao nhất trong số các Tổng công ty/Công ty con của Tập đoàn. Hiện nay, PA đang cung cấp 
toàn bộ nhiên liệu và dịch vụ tra nạp cho các tàu bay của hãng hàng không Vietjet tại các cảng hàng 
không, các sân bay mà Công ty cung cấp dịch vụ (Sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Cát Bi, Đà Nẵng và 
Cam Ranh). Ngoài ra, PA cũng là nhà cung cấp uy tín, chất lượng với các hãng hàng không quốc tế 
như Emirates Airline, Singapore Airlines, Etihad Airways, Air France,... Năm 2020, tổng sản lượng xuất 
bán của PA là 597 nghìn m3, tấn, đạt 69% KH và bằng 45% so với năm 2019 do ảnh hưởng của dịch 
Covid-19; Lợi nhuận trước thuế năm 2020 là 40 tỷ đồng, đạt 23% KH. Hiện, Công ty Cổ phần Nhiên liệu 
Bay có 5 Chi nhánh trực thuộc, hoạt động cung cấp nhiên liệu bay tại các sân bay lớn trên cả nước.

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) là nhà bảo hiểm đầu tiên tại Việt Nam hoạt động 
theo mô hình cổ phần, từ khi thành lập đến nay PJICO liên tục phấn đấu trở thành một trong bốn 
đơn vị dẫn đầu trên thị trường Việt Nam về bảo hiểm phi nhân thọ. Tổng doanh thu năm 2020 của 
Pjico là 4.089 tỷ đồng, đạt 118% KH và bằng 111% năm 2019. Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 
xấp xỉ 3.500 tỷ đồng, đạt 114,5% so với TH năm 2019 và đạt 120% KH. Lợi nhuận trước thuế: 217 tỷ 
đồng, đạt 121% kế hoạch năm. 

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX (PGI)

TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP (PGC)

Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, PGC đã có mặt ở khắp mọi nơi và phục vụ trong nhiều lĩnh 
vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại và tiêu dùng của xã hội và được đánh giá là một 
trong những thương hiệu uy tín nhất trên thị trường Việt Nam về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 
(LPG). Hiện tại, PGC có một hệ thống cơ sở hạ tầng và thiết bị hiện đại, đồng bộ. Hệ thống kho cảng 
tiếp nhận và bồn chứa LPG với tổng công suất 8.235 tấn được đặt tại các khu vực phát triển kinh tế 
trọng điểm của đất nước cùng hệ thống trạm nạp tuyến sau, đảm bảo cung ứng hàng cho tất cả các 
tỉnh thành trên cả nước. Năm 2020, tổng sản lượng của PGC đạt 150 nghìn tấn, đạt 102% KH và bằng 
89% so với TH năm 2019. Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 157 tỷ đồng, đạt 111% KH và bằng 
81% so với năm 2019. Tổng công ty hiện có 5 Công ty con do Tổng công ty sở hữu 100% vốn điều lệ 
và 1 Công ty con sở hữu trên 50% vốn điều lệ.
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CÁC SÁNG KIẾN BÊN NGOÀI QUYỀN HỘI VIÊN TRONG CÁC HIỆP HỘI

Tập đoàn Petrolimex nghiêm túc tuân thủ các quy định, nguyên tắc và Thỏa ước trong nước cũng 
như quốc tế trong lĩnh vực xăng dầu. Trong những năm qua, Tập đoàn đã đưa vào kinh doanh các 
sản phẩm thân thiện với môi trường đạt chuẩn quốc tế, cũng như đã xây dựng và hoàn thiện bộ tiêu 
chuẩn, các quy trình, quy phạm, hệ thống thực hiện tại các công trình xăng dầu.

STT Hiệp hội Năm 
thành lập Mục đích/ Chức năng, nhiệm vụ

1
Hiệp hội Xăng dầu 
Việt Nam (VINPA)

2013

Tổ chức tuyên truyền về chủ trương điều hành giá cả xăng dầu của Chính phủ, Bộ 
ngành để tạo đồng thuận trong xã hội và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Mở 
rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế để phát triển ngành 
Xăng dầu; Tổ chức xúc tiến, hỗ trợ hội viên các công tác nghiên cứu, khoa học - kỹ 
thuật, chuyển giao khoa học, đào tạo,...

2
Hiệp hội các NĐT Việt 
Nam sang Lào (AVIL)

2011 
(Bộ Nội vụ)

Tập hợp, tổ chức và tạo điều kiện để các hội viên hợp tác, hiệp lực và giúp đỡ lẫn 
nhau trong quá trình triển khai hoạt động đầu tư tại Lào; Cung cấp thông tin, nhu 
cầu, lĩnh vực hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong việc liên doanh, liên kết giữa các doanh 
nghiệp hai nước để tăng năng lực tài chính, nguồn lực và hiệu quả hoạt động đầu 
tư; giúp đỡ hội viên khi gặp khó khăn, rủi ro trong sản xuất kinh doanh.

3
Hiệp hội các NĐT Việt 
Nam sang Campuchia 

(AVIC)

2010 
(Bộ Nội vụ)

Tập hợp, tổ chức và tạo điều kiện để các hội viên hợp tác, hiệp lực và giúp đỡ lẫn 
nhau trong quá trình triển khai hoạt động đầu tư tại Campuchia; Cung cấp thông 
tin, nhu cầu, lĩnh vực hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong việc liên doanh, liên kết giữa 
các doanh nghiệp hai nước để tăng năng lực tài chính, nguồn lực và hiệu quả hoạt 
động đầu tư; giúp đỡ hội viên khi gặp khó khăn, rủi ro trong sản xuất kinh doanh.

4
Hiệp hội các NĐT 

Việt Nam sang 
Myanmar (AVIM)

2010 
(Bộ Nội vụ)

Tập hợp, tổ chức và tạo điều kiện để các hội viên hợp tác, hiệp lực và giúp đỡ lẫn 
nhau trong quá trình triển khai hoạt động đầu tư tại Myanmar; cung cấp thông tin, 
nhu cầu, lĩnh vực hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong việc liên doanh, liên kết giữa các 
doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Myanmar để tăng năng lực tài chính, nguồn 
lực và hiệu quả hoạt động đầu tư; giúp đỡ hội viên khi gặp khó khăn, rủi ro trong 
sản xuất kinh doanh; là cầu nối cho các nhà đầu tư Việt Nam trong quá trình tìm 
hiểu, triển khai các hoạt động đầu tư sang Myanmar.

Tiên phong cung cấp các sản phẩm năng lượng sạch: Đơn vị đầu tiên và duy nhất 
tại thời điểm hiện tại cung cấp xăng RON 95 - IV, dầu DO 0,001S - V, nhiên liệu 
tàu thủy FO 0,5S (trước 15 ngày so với quy định): Giảm tiêu thụ năng lượng có 
nguồn gốc hóa thạch bằng cách tăng sản lượng xăng E5, giảm lượng khí thải ra 
môi trường khi các phương tiện sử dụng nguyên liệu tiêu chuẩn khí thải Euro V.

Thu hồi hơi xăng dầu tại cửa hàng theo Quyết định số 382/PLX-QĐ-TGĐ, ngày 
12/8/2013: Tất cả các cửa hàng xăng dầu và ô tô xitec thuộc hệ thống Petrolimex đều 
phải được thiết kế, lắp đặt và áp dụng hệ thống thu hồi hơi khi nhập xăng từ xe xitec 
vào bể chứa tại các cửa hàng xăng dầu. Đến nay, 100% cửa hàng và phương tiện 
vận tải của Petrolimex đã hoàn thiện hệ thống thu hồi hơi xăng dầu khi nhập hàng.

Hệ thống thu hồi hơi xăng dầu VRU (Vapour Recovery Unit - VRU) tại bến xuất bộ 
Tổng kho Xăng dầu Đức Giang: Hoàn thành năm 2015. Sau khi lắp đặt và đi vào 
hoàn thiện, nồng độ Hydrocacbon đo tại đầu xả ra môi trường của thiết bị trong 
ngưỡng 18-20g/m3 (Tiêu chuẩn châu Âu: 35 g/m3).
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TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Báo cáo Phát triển bền vững được xây dựng như một 
cầu nối giữa Petrolimex và các bên liên quan, giúp 
làm rõ định hướng chiến lược và cam kết của chúng 
tôi với các bên liên quan.

Việc lập báo cáo Phát triển bền vững hằng năm nhằm 
rà soát lại chiến lược Phát triển bền vững cũng như nhìn 
nhận và đánh giá lại các hoạt động mà doanh nghiệp 
đã thực hiện trong năm. Đồng thời, hướng đến sự minh 
bạch thông tin đối với các bên quan tâm; từ đó, tác động 

Năm 2020 là năm thứ 4 liên tiếp Petrolimex thực hiện báo cáo Phát triển bền vững cuốn riêng theo Bộ tiêu chuẩn lập 
Báo cáo Phát triển bền vững mới nhất GRI - Sustainability Reporting Standards của Tổ chức sáng kiến Báo cáo toàn cầu.

Cấu trúc của Báo cáo Phát triển bền vững năm 2020 được trình bày mới và phân định rõ ràng với 4 chương chính:  
1/Tổng quan về Petrolimex; 2/Petrolimex và con đường Phát triển bền vững; 3/Petrolimex và 13 lĩnh vực trọng yếu; 
4/ Phụ lục báo cáo Phát triển bền vững. Trong đó, Petrolimex tập trung phân tích sâu các lĩnh vực trọng yếu, giúp 
Petrolimex xây dựng các chỉ tiêu KPIs cụ thể trong từng lĩnh vực phát triển, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên liên quan, 
từ đó thực hiện theo dõi đánh giá và cải thiện một cách có hệ thống, hiệu quả nhất.

TIÊU CHUẨN BÁO CÁO

trở lại giúp cải tiến, nâng cao khả năng quản trị của  
Tập đoàn.

Thông qua việc thực hiện báo cáo bền vững, bên cạnh 
khía cạnh về kinh tế, Petrolimex cũng nhìn nhận và đánh 
giá được trách nhiệm, những đóng góp về mặt xã hội 
và môi trường, từ đó giúp Petrolimex cân bằng được các 
kế hoạch hoạt động sắp tới vì mục tiêu Phát triển bền 
vững của doanh nghiệp và xã hội trong những niên độ 
tài chính kế tiếp.

Báo cáo Phát triển bền vững năm 2020 của Petrolimex được lập theo Bộ Tiêu chuẩn GRI: Tùy chọn 
Cốt lõi. Báo cáo đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của tổ chức GRI Việt Nam trong chương trình 
“Thương mại cạnh tranh - Hỗ trợ thực hiện Báo cáo Phát triển bền vững” - một khóa đào tạo do GRI 
tổ chức tại Việt Nam.

 ¾ Gắn kết các bên 
liên quan

 ¾ Bối cảnh Phát triển 
bền vững

 ¾  Mức độ trọng yếu

 ¾ Tính toàn diện

Báo cáo được thực hiện tại Việt Nam, về lĩnh vực xăng dầu, được lập cho Petrolimex bao gồm:

Năm 2020 là năm thứ 4 liên tiếp Petrolimex thực hiện báo cáo Phát triển bền vững độc lập. Theo đó, mọi thông tin 
trong báo cáo này đều được đảm bảo công bố nhất quán với những thông tin của Tập đoàn trước đây. Giai đoạn báo 
cáo được xác định từ 01/01/2020 đến 31/12/2020; và sẽ được lập định kỳ trong giai đoạn tiếp theo với chu kỳ 1 năm.

NGUYÊN TẮC BÁO CÁO

PHẠM VI BÁO CÁO

KỲ BÁO CÁO

Mọi thông tin và kết quả hoạt động của Công ty mẹ Tập đoàn và 
các Công ty con trong ngành.

 ¾ Chính xác

 ¾ Cân bằng

 ¾ Rõ ràng

 ¾ So sánh

 ¾ Tin cậy

 ¾ Cập nhật

Những hoạt động tiêu biểu của 6 đơn vị thành viên (gồm: TCT 
Vận tải thủy Petrolimex, TCT Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex, TCT Hóa 
dầu Petrolimex - CTCP, TCT Gas Petrolimex - CTCP, TCT Bảo hiểm 
Petrolimex, CTCP Nhiên liệu bay Petrolimex) có tác động đáng kể 
về mặt kinh tế, môi trường và xã hội.

Tiêu chuẩn 
chung

Tiêu chuẩn
cụ thể

Tổng quan cơ sở Phương pháp quản trị

Tổng quan về báo cáo

GRI 101

GRI 102 GRI 103

Kinh tế

GRI 
200

Môi trường

GRI 
300

Xã hội

GRI 
400

Nguyên tắc 
xác định 
nội dung 
báo cáo

Nguyên tắc 
xác định 

chất lượng 
báo cáo
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Hoạt động của Petrolimex luôn gắn kết 17 mục tiêu Phát triển bền vững của  
Liên Hợp Quốc. Nội dung 17 mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc là căn 
cứ và định hướng để từ đó Petrolimex xác định những vấn đề trọng yếu. Dựa trên 
phân tích, lựa chọn và tích hợp các mục tiêu Phát triển bền vững trong định hướng 
chiến lược Phát triển bền vững đến năm 2020 của Tập đoàn, Petrolimex gắn kết chặt 
chẽ những vấn đề này với 17 mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc để 
phù hợp với xu hướng quốc tế, có kế hoạch hành động nhất quán và gắn liền với sự 
vận động của xã hội. Với định hướng trên đây, các vấn đề trọng yếu sẽ được xác định 
cụ thể và chi tiết trong Chương 3: Petrolimex và 13 lĩnh vực trọng yếu của Báo cáo. 

Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã gây ra cuộc khủng hoảng nặng nề trên toàn cầu 
và gây ảnh hưởng trầm trọng đến mọi mặt đời sống con người về kinh tế, an ninh, 
chính trị, văn hóa... trong đó ngành y tế phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Đây 
được coi là biến cố nổi bật và bao trùm nhất trong bức tranh toàn cảnh thế giới năm 
vừa qua. Tính đến hết ngày 31/12/2020, thế giới đã có trên 82 triệu người nhiễm 
Covid-19, trong đó gần 1,8 triệu người tử vong, làm đảo lộn cuộc sống của toàn 
nhân loại. Cho đến nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới đang thực hiện cuộc chạy 
đua với mục tiêu đẩy lùi đại dịch Covid-19, với hơn một nửa nhân loại bị liên quan 
trực tiếp cũng như gián tiếp. 

Trước thực tế đó, một câu hỏi lớn được đặt ra: 17 mục tiêu toàn cầu về Phát triển 
bền vững mà Liên Hợp Quốc đã chính thức thông qua ngày 25/9/2015 liệu có còn 
phù hợp, điều gì trở nên cấp thiết, điều gì cần phải thay đổi trong lúc này để cuộc 
sống nhân loại trở nên tốt đẹp hơn trong bối cảnh hiện nay.

TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (TIẾP THEO)

Việc xác định nội dung báo cáo được thực hiện dựa trên 4 nguyên tắc trong tiêu chuẩn GRI Sustainability Reporting 
Standards:

Sự tham gia của các bên liên quan

Chúng tôi xác định các bên liên quan là các cá nhân, tổ chức mà hoạt động của họ 
có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Petrolimex và ngược lại. Chúng tôi xây dựng 
mối quan hệ với các bên liên quan dựa trên nguyên tắc lợi ích phù hợp của các bên 
và duy trì mối quan hệ lâu dài dựa trên sự tin cậy, tính minh bạch, công bằng. Trong 
đó các bên liên quan trọng yếu đối với Petrolimex là: Cổ đông/Nhà đầu tư, Khách 
hàng, Người lao động, Cơ quan quản lý Nhà nước và các địa phương, Nhà cung cấp 
và các đối tác khác.

CÁCH THỨC XÁC ĐỊNH NỘI DUNG BÁO CÁO

Bối cảnh Phát triển bền vững

Lựa chọn các vấn đề trọng yếu để đưa vào báo cáo:

 Năm 2020, Petrolimex đánh giá và lựa chọn ra 13 vấn đề trọng yếu phản ánh tác 
động của Tập đoàn về mặt kinh tế, môi trường và xã hội để phân tích và đánh giá 
“Mức độ trọng yếu đối với Petrolimex” và “Mức độ trọng yếu đối với các bên liên 
quan”, kết hợp chặt chẽ với 17 mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, 
trên cơ sở dựa vào tình hình chung của ngành và mối quan tâm chính của các 
bên liên quan.

Với mục tiêu cung cấp thông tin để các bên liên quan có cái nhìn đầy đủ, tổng 
thể về các mặt hoạt động của Petrolimex, báo cáo Phát triển bền vững ngoài việc 
cung cấp các thông tin trọng yếu cũng đưa thêm các thông tin có liên quan tới 
mọi mặt hoạt động của Petrolimex. Từ đó, các bên liên quan có thể tham chiếu để 
tìm hiểu sâu hơn và nắm bắt rõ hơn các mặt hoạt động của Petrolimex. Petrolimex 
luôn hướng tới mục tiêu Phát triển bền vững, đóng góp được nhiều nhất giá trị 
cho các bên liên quan cũng như cho toàn xã hội. Qua các kỳ báo cáo Phát triển 
bền vững, Petrolimex không ngừng cải thiện, bổ sung các nội dung để cung cấp 
thông tin ngày càng đầy đủ, đa dạng cho các bên liên quan, cũng như hoàn thiện 
hơn ấn phẩm báo cáo Phát triển bền vững ở các niên độ tài chính kế tiếp.

Petrolimex rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến chân thành của Quý vị về vấn đề Phát triển bền vững qua địa chỉ: 

Website: www.petrolimex.com.vn 

Điện thoại: (024) 3851 2603 

Trụ sở chính: Số 1 Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Văn phòng: Tầng 24, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 

Bà Nguyễn Minh Anh 

Email: anhnm@petrolimex.com.vn 

Chức vụ: Chuyên viên Ban Quản trị rủi ro - Thư ký Nhóm thực hiện Báo cáo Phát triển bền vững 

Bà Phạm Thị Dung
Email: dungpt@petrolimex.com.vn 

Chức vụ: Trưởng Ban Quản trị rủi ro - Thường trực Nhóm thực hiện Báo cáo Phát triển bền vững

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tính trọng yếu

Tính đầy đủ
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17 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA LIÊN HỢP QUỐC

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA

Ngày 25/9/2015, Liên Hợp Quốc đã chính thức thông qua 17 mục tiêu toàn cầu đầy tham vọng nhưng cũng mang tính 
khả thi về Phát triển bền vững. 17 mục tiêu Phát triển bền vững này được tính toán hành động từ 2015 đến 2030 ở các 
lĩnh vực quan trọng về con người và nhân loại trước khi đại dịch Covid-19 diễn ra.

17 mục tiêu Phát triển bền vững toàn cầu đã được Việt Nam quốc gia hóa trong Kế hoạch hành động quốc gia thực 
hiện Chương trình Nghị sự 2030 với 115 mục tiêu cụ thể, nhấn mạnh đến trách nhiệm của các bên liên quan thực hiện 
từ trung ương đến địa phương nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội và bảo vệ môi trường, hướng tới xây 
dựng một xã hội Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, dân chủ, công bằng, văn minh và bền vững.

XÓA 
NGHÈO

XÓA ĐÓI SỨC KHỎE CHẤT LƯỢNG
GIÁO DỤC

BÌNH ĐẲNG GIỚI NƯỚC SẠCH
VÀ VỆ SINH

NĂNG LƯỢNG 
SẠCH
VÀ BỀN VỮNG

GIẢI PHÁP
KHÍ HẬU

TÀI NGUYÊN
NƯỚC

CÁC MỤC TIÊU 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

CỦA LIÊN HỢP QUỐC

TÀI NGUYÊN
ĐẤT

HÒA BÌNH, 
CÔNG BẰNG VÀ 
THỂ CHẾ 
VỮNG MẠNH

XÂY DỰNG 
QUAN HỆ ĐỐI TÁC 
CHO CÁC MỤC TIÊU

TĂNG TRƯỞNG
KINH TẾ

GIẢM BẤT 
BÌNH ĐẲNG

ĐÔ THỊ VÀ 
CỘNG ĐỒNG 
BỀN VỮNG

TIÊU DÙNG VÀ 
SẢN XUẤT CÓ 
TRÁCH NHIỆM

NGÀNH, ĐỔI MỚI
VÀ CƠ SỞ 
HẠ TẦNG

BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2020

BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THẾ GIỚI VÀ 
TRONG NƯỚC NĂM 2020

Bối cảnh Phát triển bền vững thế giới

Cuối tháng 12/2019, đại dịch Covid-19 bùng phát và lan 
rộng khắp toàn cầu đã khiến bức tranh kinh tế thế giới 
năm 2020 chuyển sang gam màu xám. Cùng với đó là ảnh 
hưởng của môi trường, thiên tai, thảm họa kép khiến cuộc 
sống con người và tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng. Đại 
dịch không chỉ đẩy hệ thống y tế toàn cầu rơi vào khủng 
hoảng mà còn kéo theo cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm 
trọng nhất kể từ cuộc đại suy thoái vào những năm 30 của 
thế kỷ trước.

Năm 2020, thế giới ghi nhận chỉ số GDP giảm 4,4%. 
Nghèo đói cùng cực, vốn có ngưỡng ấn định ở mức 
dưới 1,9 USD/ngày, tác động tới 9,1 - 9,4% dân số thế 
giới vào năm 2020.

(Theo: Ngân hàng Thế giới (WB)); Thiên tai, bão lũ khiến hơn 3.500 người 
chết và hơn 13,5 triệu người phải sơ tán. (Theo: Tổ chức phi chính phủ 
Christian Aid).

Lấy lợi ích của con người làm trung tâm của mọi chính 
sách và hành động, vấn đề trăn trở nhất mà Chính phủ 
các nước đang đặt ra là bảo đảm người dân ở mọi 
quốc gia và vùng lãnh thổ đều có thể tiếp cận vacxin 
và thuốc điều trị Covid-19 với chi phí hợp lý nhất. Các 
quốc gia cần duy trì cam kết và nỗ lực thực hiện mục 
tiêu Phát triển bền vững, đặc biệt là tạo điều kiện hỗ 
trợ về tài chính, công nghệ và thương mại cho các 
nước đang và kém phát triển.
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Không ngoại lệ trước bối cảnh chung của thế giới, Việt Nam vẫn chịu tiêu cực của những bất ổn và khủng hoảng toàn 
cầu do đại dịch Covid-19 gây ra, tuy nhiên Việt Nam vẫn giữ vững được sự phát triển ổn định về cả kinh tế - xã hội và 
nằm trong nhóm 10 nền kinh tế tăng trưởng cao nhất thế giới, đặc biệt nhất là thực hiện thành công “mục tiêu kép” 
vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa phát triển kinh tế. 

Trong đó, nổi bật lên một số vấn đề đáng chú ý:

Đặt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực 
tới mọi lĩnh vực kinh tế xã hội, kinh tế Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng 2,91% 
là một thành tích đáng ghi nhận, đặc biệt Việt Nam thuộc nhóm nước có tăng 
trưởng cao nhất thế giới năm 2020, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những 
thành tựu nổi bật. 

Trong đó, có thể kể đến: 

 ¾ Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2020 đạt 543,9 tỉ USD, tăng 
5,1% so với năm trước. Việt Nam đã xuất siêu 19,1 tỉ USD, mức cao nhất trong 
5 năm liên tiếp. (Theo Tổng Cục Thống kê).

 ¾ Năng suất lao động của toàn nền kinh tế trong năm 2020 đạt 117,9 triệu đồng/
lao động, tương đương 5.081 USD/lao động, tăng 290 USD so với năm 2019. 
(Theo Tổng Cục Thống kê).

Xét về mặt tích cực, năm 2020, Việt Nam ghi nhận nhóm ngành tăng trưởng 
mạnh tập trung ở ngành Dược phẩm y tế, kế đến là Công nghệ thông tin - viễn 
thông và Tài chính ngân hàng. 

Tuy nhiên, năm 2020 cũng để lại những khó khăn và thách thức chưa từng có 
trong lịch sử, năm mang tên đại dịch Covid-19. Một năm qua, chúng ta đã thấy 
rõ những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh đối với nền kinh tế. Không ít doanh 
nghiệp trật khỏi đường ray kế hoạch, một số mất cân đối tài chính và cũng có 
những doanh nghiệp phải công bố phá sản. Trong đó, hai nhóm ngành chịu ảnh 
hưởng nặng nề nhất có thể kể đến ngành du lịch và ngành hàng không.

Bối cảnh Phát triển bền vững trong nước

Về kinh tế

BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THẾ GIỚI VÀ 
TRONG NƯỚC NĂM 2020 (tiếp theo)

BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2020 (TIẾP THEO)

Năm 2020, ngành giáo dục cũng có một năm đầy thách thức, kéo theo những 
thay đổi liên tục và ứng phó linh hoạt trước đại dịch để mọi hoạt động giáo dục 
không bị đình trệ. Sau hai đợt dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, gần 1,5 triệu 
giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp và gần 24 triệu học sinh, sinh viên cả 
nước đều an toàn trước dịch bệnh. Các hoạt động giáo dục vẫn được triển khai 
tốt nhờ Bộ Giáo dục đã áp dụng linh hoạt phương pháp học trực tuyến. Nhờ đó, 
giáo dục không bị “đứt gãy” như một số nước đã gặp phải. (Theo Bộ Giáo dục và 
Đào tạo)

Về giáo dục và 
đào tạo 

Năm 2020, Việt Nam ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong 10 năm qua với 
khoảng 2,26%, trong đó tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị là 3,61%; khu vực 
nông thôn là 1,59%. Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm lao động có trình độ 
chuyên môn thấp hoặc không có trình độ chuyên môn kỹ thuật tăng mạnh. 

Trước tình hình trên, Cục Việc làm đã triển khai thực hiện các giải pháp phát triển 
thị trường lao động; điều tra nhu cầu lao động trong các loại hình doanh nghiệp, 
chỉ đạo hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm thu thập thông tin về nhu cầu tuyển 
dụng của doanh nghiệp; Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện 
chính sách việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động;... nhằm quản trị 
tốt thị trường lao động và hỗ trợ người thất nghiệp sớm có việc làm, ổn định 
cuộc sống.

Đại dịch Covid-19 đã và đang tiếp tục tác động đến nhiều mặt trên các lĩnh vực 
xã hội khiến đời sống người dân gặp nhiều trở ngại. Nhằm chia sẻ khó khăn, bảo 
đảm cuộc sống ổn định cho người dân, người lao động cả nước, Chính phủ, các 
doanh nghiệp, tổ chức xã hội... đã luôn sát cánh đồng hành cùng người dân thông 
qua các gói hỗ trợ được triển khai trên mọi mặt, tất cả nhằm mục tiêu “để không 
ai bị bỏ lại phía sau”.

Năm 2020 cũng là năm ghi dấu ấn của thiên tai lũ lụt kinh hoàng. Trước tình 
hình đó, Chính phủ đã phối hợp cùng các cấp, các ngành, các địa phương, 
doanh nghiệp, chiến sĩ cả nước kịp thời hỗ trợ đồng bào các tỉnh chịu ảnh 
hưởng nặng nề của thiên tai, tập trung khắc phục hậu quả và tiếp tục đẩy 
mạnh hơn nữa công tác phòng chống thiên tai, bão lũ vì cuộc sống an 
toàn tính mạng, vật chất của người dân, vì sự ổn định và phát triển của nền  
kinh tế.

Năm 2020, ngành y tế Việt Nam đã có một năm oằn mình gánh chịu những ảnh 
hưởng nặng nề của dịch bệnh chưa từng có. Ngành y tế phải đối diện với sự quá 
tải và áp lực lớn về nhiều mặt trong khi còn nhiều hạn chế về nguồn nhân lực, cơ 
sở vật chất. Một vấn đề lớn được đặt ra và cần giải quyết hiệu quả trên diện rộng về 
y tế nói chung và liên quan đến Covid-19 nói riêng, đòi hỏi các cơ quan chức năng 
phải tiếp cận toàn diện và tháo gỡ từng bước mọi vấn đề, đồng thời mở rộng các 
hoạt động của chương trình và cơ sở y tế hỗ trợ người dân trong lĩnh vực thiết yếu, 
nhất là ở các đơn vị tuyến đầu nhằm chăm sóc tốt nhất người bệnh và đặc biệt 
ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Việt Nam đang trên lộ trình dần hướng đến xóa bỏ sự bất bình đẳng trong dịch vụ 
chăm sóc y tế giữa thành thị và nông thôn, giữa người giàu và người nghèo... nỗ 
lực hoàn thiện cơ cấu để mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe một cách 
tốt nhất.

Về việc làm

Về trách nhiệm 
xã hội

Về y tế
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Xóa đói, giảm nghèo luôn là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước suốt 
nhiều năm qua. Mặc dù là công việc vô cùng khó khăn nhưng đã có kết quả tích 
cực khi tỷ lệ nghèo đói cả nước đã giảm dần theo từng năm. Tuy nhiên, năm 2020, 
trước ảnh hưởng kép của dịch bệnh Covid-19 và thiên tai kinh hoàng, công tác 
xóa đói, giảm nghèo cũng dối diện nhiều khó khăn. 

Tính đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo bình quân các huyện nghèo còn khoảng 
24%. Có 8/64 huyện nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, đạt 12,5% và 
14/30 huyện nghèo hưởng cơ chế theo Nghị quyết 30a thoát khỏi tình trạng khó 
khăn. (Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2020 (TIẾP THEO)

BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THẾ GIỚI VÀ 
TRONG NƯỚC NĂM 2020 (tiếp theo)

TỔNG QUAN VỀ NGÀNH XĂNG DẦU 2020 VÀ SỰ TÁC 
ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG PETROLIMEX

XU HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI CỦA NGÀNH XĂNG DẦU THẾ GIỚI 
TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA THỎA THUẬN PARIS VỀ BIẾN ĐỔI  
KHÍ HẬU

Kể từ khi Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu được 
thông qua bởi 196 thành viên tại Hội nghị COP21 vào 
ngày 12/12/2015 và có hiệu lực vào ngày 04/11/2016, 
ngày càng có nhiều quốc gia, khu vực và công ty 
đang thiết lập các mục tiêu về cân bằng carbon 
(carbon neutrality). Các giải pháp giảm carbon 
(decarbonization) đang được chú ý nhiều nhất trong 
lĩnh vực năng lượng và giao thông vận tải và đã tạo 
ra nhiều cơ hội kinh doanh mới cho những người đi  
tiên phong (1).

Trong báo cáo hàng năm của mình, Cơ quan Năng lượng 
tái tạo Quốc tế - IRENA (International Renewable Energy 
Agency - tổ chức liên chính phủ chuyên về năng lượng 
tái tạo với thành viên là Liên minh châu Âu và 160 nhà 

nước khác) nhấn mạnh về mục tiêu giữ tốc độ tăng nhiệt 
toàn cầu trung bình ở mức 1,5 độ C, tuân theo Thỏa 
thuận Paris. Theo cơ quan này, “Lộ trình 1,5 độ C” là giảm 
tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch hơn 75% vào năm 2050, 
trong đó, than và dầu giảm nhanh hơn. Tiêu thụ khí tự 
nhiên sẽ đạt đỉnh vào 2025 nhưng khí tự nhiên vẫn sẽ 
là loại nhiên liệu hóa thạch chủ yếu vào giữa thế kỷ. Vào 
năm 2050, 30% lượng điện sản xuất ra sẽ phục vụ cho 
sản xuất Hydro xanh lá (Green Hydrogen - Sản xuất Hydro 
bằng điện phân nước từ nguồn điện tới từ năng lượng 
tái tạo). (2)

Hàng loạt các nền kinh tế lớn đã có những cam kết giảm 
khí thải carbon trong khu vực nhiên liệu cho giao thông 
vận tải.

Về xóa đói, 
giảm nghèo

Về ngành xăng dầu

Nguồn: Energy, transport and environment 
indicators, Eurostat Pocketbook, 2013

Xả thải khác 
EU-28
80%

Giao thông vận tải
20%

19%

  Đường bộ
  Đường sắt
  Hàng không
  Vận tải hàng hải nội địa
  Giao thông vận tải khác 

Theo liên minh châu Âu, lượng CO2 mà các phương tiện giao thông vận tải xả thải chiếm 21% tổng lượng CO2 xả thải 
từ nguồn nhân tạo.
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TỔNG QUAN VỀ NGÀNH XĂNG DẦU 2020 VÀ SỰ TÁC ĐỘNG 
ĐẾN HOẠT ĐỘNG PETROLIMEX (TIẾP THEO)

Tại Hoa Kỳ, Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đồng 
tình với Thỏa thuận Paris và cho rằng ngăn chặn biến 
đổi khí hậu toàn cầu là một trong những mục tiêu 
cao nhất trong nhiệm kỳ. Hoa Kỳ có kế hoạch đạt nền 
kinh tế 100% năng lượng sạch và không phát thải ròng  

(net-zero emission) không muộn hơn năm 2050. Tuy 
nhiên, những kế hoạch đầy hoài bão này của Hoa Kỳ 
đang đối diện nhiều thách thức bởi Hoa Kỳ hiện đang là 
nhà khai thác dầu khí và cũng là nước tiêu thụ dầu khí lớn 
nhất thế giới. (4)

 ¾ Chỉ thị về Năng lượng tái tạo (Renewable Energy Directive 
(RED) (2009/28/EC) với mục tiêu nguồn năng lượng tái tạo 
chiếm 20% tổng năng lượng sử dụng của Liên minh cho 
tới năm 2021. Bản sửa đổi ban hành năm 2018 nâng tỷ 
lệ mục tiêu này lên 32% tới năm 2030, trong đó, bổ sung 
thêm yêu cầu năng lượng tái tạo chiếm tối thiểu 14% tổng 
năng lượng sử dụng cho đường bộ và đường sắt; 

 ¾ Chỉ thị về nhiên liệu (DIRECTIVE 2009/30/EC) trong đó quy định tiêu chuẩn kỹ thuật 
của xăng, dầu diesel, gas-oil và nhiên liệu đường thủy nội địa, giới thiệu cơ chế giám 
sát và giảm khí thải nhà kính; 

 ¾ Quy định (EU) 2019/631 của Nghị viện châu Âu và của Hội đồng châu Âu năm 2019 đặt ra 
các tiêu chuẩn về phát thải CO2 đối với xe chở người mới và xe thương mại hạng nhẹ mới.

 ¾ Chỉ thị về Khuyến khích Phương tiện Giao thông Đường 
bộ Sạch và Tiết kiệm Năng lượng 2009 (Directive on the 
Promotion of Clean and Energy Efficient Road Transport 
Vehicles (2009/33/EC) của Ủy ban Châu Âu nhằm giới thiệu 
rộng rãi các phương tiện thân thiện với môi trường trên thị 
trường. Mua sắm công các phương tiện giao thông đường 
bộ được coi là một phương án thúc đẩy thị trường này. 
Việc mua sắm dựa trên hai tiêu chí: Thông số về kỹ thuật về 
hiệu suất sử dụng năng lượng và môi trường, hoặc các tác 
động năng lượng và môi trường, được đưa vào làm tiêu chí  
trao thầu.

01

02

03

04

Mục tiêu sản xuất điện của BP lớn hơn nhiều so với các đối thủ là các hãng dầu lớn khác.

Mục tiêu sản xuất điện của các Tập đoàn dầu mỏ châu Âu
Công suất phát điện hàng năm đến năm 2025 (riêng BP đến năm 2030)
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Mục tiêu

Các hãng dầu khí lớn (oil majors) trên toàn thế giới  
cũng đã giới thiệu những kế hoạch chuyển đổi mô hình 
kinh doanh để kịp thời thích nghi với Thỏa thuận Paris. 
Các hãng dầu châu Âu đã tỏ ra rất tích cực và đưa ra các 
mục tiêu táo bạo. 

Royal Dutch Shell (5), hãng dầu Anh - Hà Lan đặt ra con 
đường hướng tới không phát thải ròng vào 2050 trong cả 
hoạt động khai thác sản xuất và trong sản phẩm như sau:

 ¾ Giảm tỷ trọng carbon ròng dựa trên mức cơ sở của 
năm 2016: Giảm 6 - 8% vào năm 2023, 20% vào năm 
2030, 45% vào năm 2035 và 100% vào năm 2050.

 ¾ Xác nhận tổng sản lượng dầu khí của hãng sẽ đạt đỉnh 
vào 2019.

 ¾ Tìm cách đạt được khả năng thu giữ và tồn chứa 
carbon (CCS) thêm 25 triệu tấn/năm vào 2035. Hiện 
Shell đang tham gia vào 3 dự án CCS tại Canada, Na 
Uy và Hà Lan với tổng công suất khoảng 4,5 triệu tấn/
năm. 

 ¾ Sử dụng Giải pháp dựa vào thiên nhiên (NBS) để bù 
trừ cho 120 triệu tấn phát thải mỗi năm vào năm 2030. 

 ¾ Từ năm 2021, trình đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu cho Kế 
hoạch chuyển đổi năng lượng (Energy Transition Plan). 

 ¾ Trong ngắn hạn, Shell sẽ đầu tư hàng năm 5-6 tỷ 
USD vào trụ cột Tăng trưởng (khoảng 3 tỷ USD vào 
Marketing; 2 - 3 tỷ USD vào Giải pháp năng lượng và 
tái tạo), 8-9 tỷ USD vào trụ cột Chuyển đổi (khoảng 4 tỷ 
USD vào Khí tích hợp; 4-5 tỷ USD vào Hóa chất và Sản 
phẩm) và khoảng 8 tỷ đô la vào dầu khí thượng nguồn. 

 ¾ Liên doanh Raizen của Shell năm 2019 đã bán hơn 10 
tỷ lít nhiên liệu sinh học, đang có kế hoạch tăng sản 
lượng ethanol sinh học lên thêm 50%, đạt 3,75 tỷ lít /
năm, tương đương 3% sản lượng toàn cầu. 

 ¾ Shell có kế hoạch bán điện 560 Terawatt giờ / năm vào 
2030, hướng tới là nhà cung cấp hàng đầu Điện sạch 
như một loại dịch vụ (clean Power-as-a-Service). 

 ¾ Giữ vững vị thế dẫn đầu trên thị trường LNG, tăng 
trưởng cung ứng thêm 7 triệu tấn LNG hàng năm vào 
giữa thập kỷ. 

 ¾ Chuyển đổi 13 khu lọc dầu thành 06 khu công nghiệp 
Hóa chất và Năng lượng giá trị cao và giảm 55% sản 
lượng nhiên liệu truyền thống vào 2030. Kế hoạch sản 
xuất hóa chất từ chất thải tái chế với công suất xử lý 
chất thải nhựa 1 triệu tấn /năm.

Bristish Petroleum (BP) (6), hãng dầu Anh cho biết sẽ 
giảm 40% sản lượng dầu khí vào 2030, chi tiêu 5 tỷ USD 
mỗi năm cho các dự án carbon thấp với mục tiêu chuyển 
đổi thành nhà sản xuất điện xanh lớn nhất thế giới. Hãng 
dự định bán những tài sản dầu khí không sinh lời bởi giá 
dầu thấp để huy động 25 tỷ USD vào 2025 để tài trợ cho 
quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch hơn. BP lên 
kế hoạch cho khả năng sản xuất 20 GW vào 2025 và 50 
GW vào 2030 từ các nguồn tái tạo như gió, mặt trời và 
thủy điện, tăng so với mức 2,5 GW hiện tại, và lớn hơn 
tổng công suất điện tái tạo của vương quốc Anh thời 
điểm này.

Liên minh châu Âu là khu vực đi đầu trong việc phát hành các bộ luật và tiêu chuẩn nhằm làm giảm khí nhà kính từ 
lĩnh vực giao thông vận tải như: (3)

Nguồn: Các công ty, HSBC, Shadia Nasralla/Reuters
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 ¾ Vào tháng 9 năm 2020, BP và Equinor đã thiết lập 
quan hệ đối tác chiến lược để phát triển năng lượng 
gió ngoài khơi New York và Massachusetts, Hoa Kỳ có 
tiềm năng tạo ra điện cho hơn hai triệu hộ gia đình.

 ¾ BP hiện đang sản xuất nhiên liệu sinh học trong một 
liên doanh với Bunge Ltd. ở Brazil, vận hành 11 cơ sở 
sản xuất nhiên liệu sinh học và ethanol sinh học, có 
công suất 32 triệu tấn mía một năm, sản xuất năng 
lượng tái tạo từ nhiên liệu sinh học với khả năng xuất 
khẩu 1.200GW giờ cho lưới điện quốc gia. 

 ¾ Sẽ phát triển Hydrogen và CCUS (thu giữ, sử dụng và 
lưu trữ carbon) trong các mô hình kinh doanh mới, tìm 
kiếm cơ hội thị trường, cung cấp các giải pháp và dịch 
vụ khử carbon để giúp các đối tác và khách hàng đạt 
được mức không phát thải ròng. Mục tiêu của BP là 
chiếm 10% thị phần hydro trong các thị trường chính 
vào năm 2030 bằng cách tiếp cận các phân khúc mới 
bao gồm cả quá trình khử carbon tại nhà máy lọc dầu. 

 ¾ Tháng 11 năm 2020, BP và Ørsted đã ký Ý định thư 
(LOI) để xây dựng một máy điện phân có công suất 
ban đầu 50 megawatt (MW) và cơ sở hạ tầng liên quan 
tại Nhà máy lọc dầu Lingen của BP ở Tây Bắc nước Đức.

Total (7), hãng dầu Pháp cũng đưa ra các kế hoạch của mình:

 ¾ Hãng đã ký kết các thỏa thuận để phát triển một Nhà 
máy năng lượng mặt trời 800 megawatt-đỉnh (MWp) ở 
Al Kharsaah, Qatar. Cơ sở này sẽ đáp ứng khoảng 10% 
nhu cầu điện cao điểm của Qatar và sẽ giảm lượng 
khí thải CO2 quy đổi tương đương xuống 26 triệu tấn 
trong suốt thời gian hoạt động của dự án. 

 ¾ Tham gia vào các dự án điện gió ngoài khơi như dự án 
công suất 1.500 megawatt khởi công 2022 tại Anh, ký 
ba thỏa thuận phát triển các dự án điện gió nổi ngoài 
khơi tại Vương quốc Anh (100 MW), Hàn Quốc (lên 
đến 2.000 MW) và Pháp (30 MW), định vị Total sẽ là 
người tiên phong trong thị trường tiềm năng lớn này.

 ¾ Thiết lập liên doanh với Clean Energy Fuels Corp tại 
Hoa Kỳ tập trung vào sản xuất khí tự nhiên tái tạo 
(RNG). RNG âm-carbon được tạo ra khi khí thải carbon 
được thu giữ từ sinh hoạt hàng ngày biến thành nhiên 
liệu giao thông vận tải, giảm tác hại của biến đổi 
khí hậu trong dài hạn. Ủy ban Tài nguyên Không khí 
California cho các dự án RNG âm-carbon điểm mật độ 
carbon bình quân gia quyền (“CI”) (gCO2e / MJ) là -317 
so với điểm 100 của động cơ diesel và điểm 19 của pin 
điện. Clean Energy Fuels Corp là nhà cung cấp RNG 

làm nhiên liệu giao thông vận tải lớn nhất ở Hoa Kỳ và 
là nhà cung cấp nhiên liệu RNG lớn nhất theo chương 
trình LCFS của California. RNG có thể được sử dụng 
trực tiếp làm nhiên liệu cho xe cộ hoặc có thể được sử 
dụng làm nguyên liệu để sản xuất hydro “xanh lá” hoặc 
điện “xanh” và vẫn tạo ra các tín chỉ môi trường LCFS.

Eni (8), hãng dầu Ý đưa ra mục tiêu đạt đến mức trung 
tính carbon hoàn toàn vào năm 2050. Trong kế hoạch 
này, Eni có những chương trình sau:

 ¾ Nhà máy lọc dầu sinh học: Tăng gấp đôi công suất lên 
khoảng 2 triệu tấn vào năm 2024, tăng công suất gấp 
5 lần vào năm 2050;

 ¾ Nền kinh tế tuần hoàn: Sử dụng nhiều hơn khí đốt 
sinh học, chất thải và tái chế các sản phẩm cuối cùng;

 ¾ Các giải pháp hiệu quả và kỹ thuật số trong hoạt động 
sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng;

 ¾ Công suất điện tái tạo tăng lên đến 4GW vào năm 
2024, 15GW vào năm 2030 và 60GW vào năm 2050, 
tích hợp hoàn toàn với các khách hàng của Eni;

 ¾ Hydro xanh lam và xanh lục từ hệ thống lọc dầu-sinh 

học của Eni;

 ¾ Thu giữ carbon tự nhiên hoặc nhân tạo để giảm lượng 
khí thải tồn đọng;

 ¾ Các sáng kiến REDD +: Bù trừ hơn 6 MTPA (triệu tấn /
năm) khí CO2 vào năm 2024 và hơn 40 MTPA vào năm 
2050;

 ¾ Các dự án thu giữ carbon: Tổng khả năng lưu trữ 
khoảng 7 MTPA vào năm 2030, 50 MTPA vào năm 2050;

 ¾ Trong dài hạn, khí đốt sẽ chiếm hơn 90% sản lượng 
của Eni, hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi năng lượng 
và là nguồn dự phòng.

Trong khi các hãng dầu châu Âu tỏ ra hưởng ứng nhiệt 
tình với Thỏa thuận Paris, các hãng dầu Hoa Kỳ có vẻ 
chậm chạp hơn nhiều nhưng vẫn đề ra các giải pháp 
tổng quan của mình.

TỔNG QUAN VỀ NGÀNH XĂNG DẦU 2020 VÀ SỰ TÁC ĐỘNG 
ĐẾN HOẠT ĐỘNG PETROLIMEX (TIẾP THEO)
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 ¾ ExxonMobil (9), hãng dầu Hoa Kỳ cho biết họ có kế 
hoạch cắt giảm hơn nữa lượng khí thải nhà kính trong 
5 năm tới để hỗ trợ các mục tiêu của Thỏa thuận Paris 
bao gồm:

 ¾ Các kế hoạch về khí nhà kính phù hợp với các mục 
tiêu của Thỏa thuận Paris.

 ¾ Đặt kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính đến năm 
2025: Mật độ phát thải ở mảng dầu khí thượng nguồn 
giảm 15-20%; mật độ mêtan giảm 40 - 50%; mật độ khí 
thải từ việc đốt bỏ chất phát thải trong khai thác dầu 
khí (Flaring) giảm 35-45%. 

 ¾ Đặt mục tiêu dẫn đầu ngành vào năm 2030 về xử lý 
khí nhà kính. 

 ¾ Có kế hoạch loại bỏ hoạt động đốt bỏ chất thải khai 
thác (Flaring) thường xuyên vào năm 2030; đưa ra kế 
hoạch phát thải Tầm nhìn 3 bắt đầu từ năm 2021.

 ¾ Dự kiến đáp ứng các yêu cầu về giảm khí mê-tan và 
đốt bỏ chất thải khai thác vào năm 2020. 

 ¾ Kể từ năm 2000, công ty đã đầu tư hơn 10 tỷ USD để 
nghiên cứu, phát triển và triển khai các công nghệ 
phát thải thấp hơn, bao gồm gần 3 tỷ đô la vào các cơ 
sở phát điện đồng phát (Cogeneration - sản xuất đồng 
thời cả điện và nhiệt) hiệu quả hơn và giảm lượng khí 
thải liên quan.

 ¾ Tiếp tục đầu tư vào các công nghệ phát thải thấp hơn, 
chẳng hạn như thu giữ carbon, sản xuất hiệu quả và 
nhiên liệu sinh học tiên tiến.

 ¾ Tiếp tục hỗ trợ các chính sách hợp lý về áp giá carbon 
của chính phủ. 

 ¾ Exxon nắm giữ lợi ích trong khoảng một phần ba 
công suất thu giữ carbon của thế giới và thu được 6,9 
triệu tấn carbon dioxide để cô lập - quá trình tách khí 
khỏi khí quyển - vào năm 2015.

TỔNG QUAN VỀ NGÀNH XĂNG DẦU 2020 VÀ SỰ TÁC 
ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG PETROLIMEX (TIẾP THEO)
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Chevron (10), hãng dầu Hoa Kỳ có các khoản đầu tư 
vào năng lượng tái tạo tương đối ít ỏi, chưa có mục tiêu 
chuyển sang công nghệ sạch hơn.

 ¾ Hãng đã đầu tư vào các dự án năng lượng mặt trời, gió 
và địa nhiệt trong hơn 20 năm qua, nhưng sau khi lợi 
nhuận thấp, trọng tâm vẫn là hoạt động kinh doanh 
dầu khí.

 ¾ Đã cam kết tăng chi tiêu cho carbon thấp lên hơn 3 tỷ 
USD vào năm 2028 trong khi giữ nguyên đầu tư vào 
sản xuất dầu khí trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng 
của các cổ đông về việc xanh hóa hoạt động kinh 
doanh và tăng lợi nhuận.

 ¾ Hãng sẽ giữ chi tiêu vốn cho các dự án dầu khí mới 
vào khoảng 14 tỷ đến 16 tỷ đô la một năm cho đến 
năm 2025, giảm mạnh so với những năm trước bởi 
một loạt các dự án tốn kém trên khắp thế giới khiến 
chi tiêu hàng năm tăng vọt tới hơn 30 tỷ đô la, lợi 
nhuận bị cắt giảm.

Như vậy, trong xu hướng chuyển dịch năng lượng hiện 
nay, nhiên liệu cho giao thông vận tải là xăng dầu sẽ đi 
theo xu hướng chuyển dịch sang loại nhiên liệu sạch hơn 
như điện, khí đốt và hydro. Quá trình này đòi hỏi sự thay 
thế dần dần bằng các giải pháp làm giảm carbon trong 
nhiên liệu. Do đó, dầu mỏ vẫn sẽ giữ vị thế quan trọng 
trong nền kinh tế thế giới trong thời gian tới. Lộ trình 
này sẽ giúp người tham gia vào ngành dầu mỏ tiếp tục 
tận dụng nguồn vật chất từ mỏ dầu khí, và cơ sở hạ tầng 
hiện có như nhà máy lọc dầu, kho cảng, phương tiện vận 
chuyển, hệ thống trạm phân phối nhiên liệu tới người 
dùng cuối, giúp tạo ra nguồn lực tài chính nhằm tài trợ 
cho toàn bộ quá trình chuyển dịch mà không gây ra 
những đứt gãy lớn. Cùng lúc đó, nền kinh tế năng lượng 
sạch nói chung, ngành năng lượng sạch cho giao thông 
vận tải nói riêng, cũng cần có đủ thời gian và nguồn lực 
để vượt qua vô vàn khó khăn trên con đường đồng bộ 
hóa những yếu tố cơ bản như cung - cầu, cơ sở hạ tầng, 
trang thiết bị trên quy mô toàn cầu. 

Thế giới đang đối diện và trải qua những thay đổi lớn, 
đại dịch mang tính toàn cầu đang góp phần thúc đẩy xu 
hướng sử dụng nhiên liệu sạch hơn bởi nó có thể sẽ làm 
thay đổi vĩnh viễn thói quen của người tiêu dùng, chuyển 
từ những phương tiện, phương pháp cho sinh hoạt và 
làm việc đòi hỏi nhiều năng lượng, được phát triển trong 
thời đại năng lượng hóa thạch, sang sử dụng phương 
tiện, phương pháp cho sinh hoạt và làm việc tiêu hao ít 
năng lượng hơn trong tương lai số hóa và làm việc từ xa.

Nguồn:
(1) https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-
paris-agreement. 
(2) https://www.reuters.com/article/climate-change-renewables-int-
idUSKBN2B80NY
(3) https://climatepolicyinfohub.eu/are-transport-emissions-mobilizing-
eu-policy-response
https://ec.europa.eu/jrc/en/jec/renewable-energy-recast-2030-red-ii 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?qid=1557841341820&uri=CELEX:32019R0631
(4) https://www.nytimes.com/2021/02/19/world/us-rejoins-paris-climate-
accord.html
https://www.naturalgasintel.com/mixed-reaction-from-natural-gas-oil-

industry-as-2t-biden-infrastructure-plan-targets-decarbonization-taxes/ 
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/electric-
power/033121-biden-infrastructure-plan-boosts-renewables-outlook-puts-
oil-and-gas-on-notice 
(5) https://www.shell.com/energy-and-innovation/new-energies/new-
energies-media-releases.html
https://www.shell.com/media/news-and-media-releases/2021/shell-
accelerates-
(6) https://www.bp.com/ 
https://www.bp.com/content/dam/bp/business -sites/en/global/corporate/
pdfs/investors/bpweek/bpweek-low-carbon-electricity-energy.pdf
(7) https://www.total.com/ 
https://www.cleanenergyfuels.com
(8)https://www.eni.com/assets/documents/press-release/migrated/2021-
en/02/PR-strategy-2021-2024.pdf
https://www.reuters.com/article/eni-renewables/eni-to-speed-up-
renewables-drive-with-greenfield-development-ma-idUSKBN28E2FD
(8)https://corporate.exxonmobil.com/News/Newsroom/News-
releases/2020/1214_ExxonMobil-announces-2025-emissions-reductions_
expects-to-meet-2020-plan
https://www.forbes.com/sites/daneberhart/2021/03/09/oil-giants-bet-big-
on-expected-2-trillion-carbon-capture-market/?sh=2461f1243e8a
(10)https://www.chevron.com/sustainability/environment/increasing-
renewables-and-offsets
https://www.reuters.com/article/us-chevron-outlook-idUSKBN2B11ND
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-13/chevron-keeps-
drilling-for-oil-as-its-rivals-embrace-renewables
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HỘI NGHỊ COP 21 - NHỮNG ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC VÀ 
QUAN TRỌNG CỦA VIỆT NAM VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

Hưởng ứng Thỏa thuận Paris về ứng phó với biến đổi khí 
hậu, Việt Nam đã gửi Ban Thư ký UNFCCC tại Hội nghị 
COP21 Dự kiến đóng góp quốc gia tự quyết định INDCs 
(INDCs - Intended Nationally Determined Contributions) 
và nay là NDCs ngay sau khi Thỏa thuận Paris có hiệu lực.

Theo báo cáo INDCs, Việt Nam cam kết giảm 8% lượng 
phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát thải thông 
thường bằng nguồn lực của Quốc gia và tăng lên 25% 
nếu có sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Cũng theo báo 
cáo này, giai đoạn 2021-2030, phát thải khí nhà kính từ 
lĩnh vực năng lượng ngày càng tăng nhanh, chiếm tới 
trên 80% tổng phát thải quốc gia vào năm 2030.

Lĩnh vực năng lượng và công nghiệp đã, đang và sẽ đóng 
vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế đất 
nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Theo nghiên cứu 
của Bộ Công Thương, dự báo đến năm 2035, tổng nhu 
cầu năng lượng cuối cùng đạt gần 135 triệu tấn dầu quy 
đổi (MTOE) tăng gấp 2,5 lần so với năm 2015 là 54 MTOE, 
trong đó, mức tiêu thụ năng lượng trong giao thông vận 
tải, chiếm tỷ trọng khoảng 27% được dự báo sẽ tăng 

Việt Nam cam kết giảm

Sau đó, quyết định tăng lên giảm

8%

9%

lượng phát thải khí nhà kính

tổng lượng khí thải nhà kính 
đến năm 2030

nhanh nhất với tốc độ khoảng 5,7%/năm; lĩnh vực công 
nghiệp chiếm tỷ trọng 45,3% có tốc độ tăng khoảng 
5,0%/năm trong giai đoạn 2016-2035.

Năm 2020: Sau 5 năm nỗ lực thực hiện cam kết quốc tế về 
ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, 
Việt Nam đã hoàn thành cập nhật đóng góp do Quốc gia 
tự quyết định (NDC) gửi Ban Thư ký Công ước khung của 
Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) ngay trong 
bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Sau 
khi được Thủ tướng Chính phủ duyệt thông qua ngày 
24/7/2020, NDC cập nhật đã được gửi cho Ban Thư ký 
UNFCCC ngày 11/9/2020 - thời điểm Việt Nam đang nỗ 
lực thực hiện “mục tiêu kép” là đẩy lùi dịch bệnh và phát 
triển kinh tế.

Việt Nam đã quyết định nâng mức đóng góp ứng phó 
với biến đổi khí hậu, thông qua việc giảm 9% tổng lượng 
phát thải khí nhà kính đến năm 2030. Mức đóng góp có 
thể lên tới 27% khi nhận được hỗ trợ quốc tế thông qua 
hợp tác song phương, đa phương và các cơ chế Thỏa 
thuận Paris về biến đổi khí hậu. Với việc cập nhật NDC và 

nâng mức đóng góp trên, mới đây, Ban Thư ký UNFCCC và 
Tổ chức đối tác NDC đã có thư gửi Bộ trưởng Tài nguyên 
và Môi trường, đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam 
cho ứng phó với biến đổi khí toàn cầu.

Về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, Việt Nam đã ban 
hành nhiều chính sách, pháp luật để triển khai thực hiện, 
như Nghị quyết số 24-NQ/TW; Kết luận số 56-KL/TW của 
Bộ Chính trị; Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về 
định hướng chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia 
của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Về NDC cập nhật so với NDC đệ trình năm 2015, Việt Nam 
đã bổ sung lĩnh vực các quá trình công nghiệp trong 
kiểm kê khí nhà kính, kịch bản phát triển thông thường, 
các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và hài 
hòa lợi ích giữa các hành động khí hậu với Phát triển bền 
vững. Cho đến nay, Việt Nam là một trong số ít các nước 
tăng mức đóng góp về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính 
trong NDC cập nhật. (Nguồn: website Cục biến đổi khí 
hậu - Bộ Tài nguyên môi trường).
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Ảnh hưởng từ thị 
trường bối cảnh 
chung thế giới

Nổi bật và đáng nói nhất trong bối cảnh năm 2020 chính là đại dịch Covid-19 bùng phát 
từ đầu năm, lan rộng trên phạm vi toàn cầu và đến thời điểm hiện tại vẫn tiếp tục diễn 
biến hết sức phức tạp, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng chưa từng có trong nhiều thập 
kỷ về mọi mặt, trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, y tế.... Nền kinh tế thế giới rơi vào 
tình trạng suy thoái nghiêm trọng và hậu quả sẽ còn kéo dài nhiều năm kế tiếp. 

Cũng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cũng như các yếu tố địa chính trị tại Trung 
Đông, giá dầu thế giới có những diễn biến bất thường, dị biệt (lần đầu tiên trong lịch 
sử, ngày 20/4/2020 giá dầu giao dịch đã xuống mức âm đối với dầu WTI của một số hợp 
đồng giao dịch kỳ hạn tháng 5/2020), ngành kinh doanh xăng dầu toàn thế giới gặp khó 
khăn, thua lỗ kéo theo nhiều mỏ dầu, nhà máy lọc dầu đóng cửa, hãng khai thác dầu 
phá sản. Các tập đoàn kinh doanh xăng dầu lớn thế giới như SK, BP, Shell... đều ghi nhận 
thua lỗ lớn.

HOẠT ĐỘNG PETROLIMEX 2020

Ảnh hưởng từ 
thị trường xăng 
dầu Việt Nam

 ¾ Mặc dù Việt Nam là một trong số ít quốc gia đã ngăn chặn, kiểm soát thành công dịch 
bệnh Covid-19, đồng thời giữ vững được mục tiêu phát triển kinh tế với mức tăng 
trưởng GDP 2,91%, nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế 
giới, thế nhưng đây lại là mức tăng trưởng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây. Và cũng 
như bao quốc gia khác, tại Việt Nam, đại dịch Covid-19 cũng gây ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến hầu hết các ngành, các lĩnh vực, các hoạt động kinh tế, xã hội và đời sống, 
sinh hoạt của nhân dân.

 ¾ Nguồn cung xăng dầu cho Tập đoàn từ thị trường khu vực và từ nhà máy lọc dầu 
trong nước không ổn định, nhất là nhà máy lọc dầu trong nước nhiều thời điểm 
không đảm bảo cung cấp hàng hóa theo đúng tiến độ và hợp đồng ảnh hưởng lớn 
tới công tác dự báo và xây dựng kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn.

 ¾ Năm 2020, Việt Nam ghi nhận một năm thiên tai, lũ lụt xảy ra liên tiếp và bất thường 
tại khu vực miền Trung, gây ảnh hưởng nặng nề tới các tỉnh từ Nghệ An đến  
Quảng Ngãi. 

Năm 2020 - một năm đặc biệt khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh 
đối với tất cả các doanh nghiệp nói chung cũng như đối với Tập đoàn Xăng dầu 
Việt Nam nói riêng. Các yếu tố bất lợi liên tục xuất hiện và kéo dài từ đầu năm 
đến hết năm 2020 đã ảnh hưởng trực tiếp, toàn diện đến hoạt động SXKD của 
Tập đoàn.

 ¾ Sự cạnh tranh trên thị trường kinh doanh xăng dầu trong nước ngày càng quyết liệt, đặc biệt kênh bán hàng qua 
trung gian (tính tới hết năm 2020, toàn thị trường có 288 thương nhân phân phối, tăng 61 thương nhân phân phối 
so với đầu năm 2020). Đây cũng được xem là một thách thức lớn đối với Tập đoàn.

Những yếu tố bất lợi nêu trên đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác tổ chức sản xuất kinh doanh của toàn Petrolimex 
trong năm 2020. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng Quản trị, các giải pháp điều hành linh hoạt của Ban Điều 
hành cũng như sự nỗ lực vượt bậc của các đơn vị thành viên, sự chung sức của toàn thể CBCNV đã đồng lòng thực 
hiện đồng thời “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch an toàn, vừa duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, 
Petrolimex đã vượt qua một năm đầy khó khăn, thách thức và đạt được kết quả SXKD đáng khích lệ.
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MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2021

 ¾ Thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo sản xuất, kinh doanh hiệu quả vừa an toàn 
chống dịch, ổn định đời sống CBCNV trong toàn hệ thống.

 ¾ Tiếp tục chú trọng công tác đầu tư, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới sạch, thân 
thiện, đảm bảo sự tác động tối thiểu đến môi trường như: Xăng RON95 tiêu chuẩn 
Euro 4; Dầu DO 0,001S tiêu chuẩn Euro 5; Nhiên liệu tàu thủy FO 0,5S...

 ¾ Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực, trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ của đội ngũ CBCNV, có các giải pháp khuyến khích động viên đội ngũ 
CBCNV tạo niềm tin gắn bó bền vững lâu dài.

Năm 2021 đến với dấu hiệu lạc quan trong phòng chống Covid-19  
khi vắc-xin bắt đầu được triển khai tiêm ngừa tại nhiều nước. Tuy nhiên, 
nguy cơ về làn sóng lây nhiễm thứ ba với biến chủng mới đã xuất hiện, 
khiến nỗ lực đẩy lùi sớm dịch bệnh trở thành thách thức. Năm 2021 cũng 
là năm bản lề, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch SXKD giai đoạn 2021 - 
2025 của Petrolimex. Trên cơ sở đánh giá, dự báo tình hình năm 2021, 
Petrolimex đặt ra 3 nhiệm vụ trọng tâm cho mục tiêu Phát triển bền vững 
như sau:

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRUNG VÀ DÀI HẠN

Chỉ tiêu doanh thu xăng dầu

Giai đoạn 2021 - 2025 KH dự kiến 
(Nghìn tỷ đồng)

% Tăng so với giai đoạn 
2016 - 2020

Tổng doanh thu xăng dầu 616,4 7%

Doanh thu hợp nhất 750,3 4,9%

Tổng doanh thu Công ty mẹ 504,4 3,4%

Chỉ tiêu lợi nhuận

Giai đoạn 2021 - 2025 KH Dự kiến 
(Tỷ đồng)

Tốc độ tăng trưởng 
bình quân (%/năm)

Lợi nhuận hợp nhất 17.380 3%

Lợi nhuận Công ty mẹ 9.270 1,8%

Về kinh tế Tiếp tục phát huy cao hơn nữa những thành quả đã đạt được trên cơ sở ưu tiên hàng 
đầu đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, trên nền tảng 
hệ thống quản trị vững chắc, sự chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo cùng những mục tiêu 
định hướng rõ ràng trong trung và dài hạn. Riêng trong 5 năm tới, Tập đoàn phấn đấu 
hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến như sau:

Petrolimex xác định con đường Phát triển 
bền vững trong tương lai sẽ phải trải qua một giai 
đoạn khó khăn và nhiều thử thách hơn khi Tập đoàn 
bị tác động bởi sự thay đổi cơ chế của Nhà nước không 
còn dư địa, thuận lợi như giai đoạn trước, cạnh tranh 
sẽ quyết liệt hơn, cùng với tác động của dịch Covid-19, 
thiên tai lũ lụt dị biệt... đã ảnh hưởng tiêu cực mục 
tiêu phát triển dài hạn của Tập đoàn. Trước bối cảnh 
đó, Tập đoàn đã đề ra các mục tiêu sau:

Kinh tế

Môi trường

Xã hội
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MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG (TIẾP THEO)

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRUNG VÀ DÀI HẠN 
(tiếp theo)

Về môi trường

Về xã hội

Tiếp tục đầu tư và nâng cao trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường (BVMT) nhằm 
giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường, không để xảy ra sự cố rò rỉ, tràn dầu đảm bảo an 
toàn sức khỏe cho người lao động, khách hàng. Triển khai đồng bộ các giải pháp thông 
qua nền tảng công nghệ chuyển đổi số để nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ 
về BVMT ngày càng hiệu quả hơn trên nhiều lĩnh vực mà công ty đã và đang triển khai: 
Giảm thiểu rác thải nhựa sử dụng một lần, thay thế bằng lọ, bình thủy tinh có thể tái sử 
dụng; triển khai hệ thống thu hồi hơi; lắp đặt các mái phao, sơn phản quang ở các bể 
chứa giảm thiểu lượng hơi xăng phát thải ra môi trường; trang bị hệ thống phao quây 
tràn dầu, bọt chữa cháy, tàu cứu hộ trên sông biển,...

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới sạch, thân thiện với môi 
trường, điển hình như khí thiên nhiên hóa lỏng LNG, hướng tới trở thành Tập đoàn năng 
lượng hàng đầu quốc gia tiên phong trong việc cung ứng nguồn năng lượng sạch cho 
nền Công nghiệp sạch, đồng thời không ngừng đổi mới sáng tạo, mở cửa cơ hội tiến tới 
hội nhập sâu rộng hơn trong khu vực và quốc tế.

Giữ vững mục tiêu là doanh nghiệp tiên phong trong việc phát triển kinh tế hiệu quả 
gắn liền với Phát triển bền vững, thực hiện đầy đủ trách nhiệm với xã hội và cộng đồng 
thông qua tạo việc làm ổn định, bền vững cho người lao động; góp phần phát triển kinh 
tế địa phương; hoàn thành tốt nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước cũng như tích cực 
trong công tác an sinh xã hội và đặc biệt là đảm bảo nguồn an ninh năng lượng quốc 
phòng trong hiện tại cũng như tương lai.

Môi trường Xã hộiKinh tế

Khí thiên nhiên 
hóa lỏng LNG

Nguồn năng 
lượng mới từ
khí Hydro

Hoàn thành 
thay thế toàn 
bộ sản phẩm 
RON92 bằng E5

Khí thiên nhiên hóa lỏng LNG - là loại khí của nền Công nghiệp sạch mà cả thế giới đang 
hướng đến. Theo các nghiên cứu, hiện nay LNG là loại khí có ít chất thải nhất sau khi đốt, 
đa phần là chất thải sạch. Vì vậy, tất cả các quốc gia đều hướng tới sử dụng LNG như một 
nguồn năng lượng thay thế cho hiện tại và tương lai.

Petrolimex không ngừng củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác có nhiều 
kinh nghiệm, như đối tác chiến lược JXTG hay các tập đoàn năng lượng khác trên thế 
giới để cùng nghiên cứu các cơ hội đầu tư, khai thác, phát triển các sản phẩm năng 
lượng mới. Tiếp tục triển khai các thủ tục cần thiết để phối hợp cùng EVN trong việc đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện dự án LNG tại Mỹ Giang, Khánh Hòa.

Hydro là nguồn năng lượng vô tận và thân thiện với môi trường, do sản phẩm cháy của 
chúng chỉ là nước, nên Hydro được gọi là nhiên liệu sạch lý tưởng, là nguồn nhiên liệu 
an toàn, không gây bất cứ sự cố môi trường nào cho con người. Tại Hội nghị COP21 năm 
2015 có 196 thành viên tham dự, Việt Nam tuy là một quốc gia đang phát triển, chịu ảnh 
hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, tuy nhiên Việt Nam vẫn cam kết giảm 0,8% lượng 
khí thải vào năm 2030. Để làm được điều này, nguồn năng lượng sạch từ khí Hydro sẽ là 
nguồn năng lượng lý tưởng thay thế dầu - khí trong tương lai, góp phần làm giảm tình 
trạng ô nhiễm từ khí thải, làm hạn chế tình trạng ấm lên của trái đất dưới mức 2oC, như 
mục tiêu đã được nhấn mạnh tại Hội nghị COP21.

Ngoài ra, nguồn năng lượng sạch từ khí Metan Hydrate, khí Metan lạnh cũng sẽ là nguồn 
nguyên liệu sạch và dồi dào mà Petrolimex có thể hướng tới thay thế cho dầu hỏa trong 
tương lai.

Ngày 15/12/2018, Petrolimex đã hoàn thành thay thế toàn bộ sản phẩm RON92 bằng E5, 
trước thời hạn quy định của Chính phủ 15 ngày.

Xăng E5 là loại xăng sinh học, gồm hỗn hợp của xăng truyền thống và cồn sinh học 
(bioethanol). Khi đốt cháy có mức khí thải độc hại thấp hơn hẳn so với xăng RON95 
chưng cất từ nhiên liệu hóa thạch. Hàm lượng oxy cao hơn xăng khoáng nên giúp quá 
trình cháy trong động cơ diễn ra triệt để hơn, tăng công suất, giảm tiêu hao nhiêu liệu.

CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM SẠCH HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG

Trong tương lai, những nguồn năng lượng mới, thân thiện với môi trường sẽ dần thay thế 
những nguồn nhiên liệu không tái tạo. Nắm bắt xu thế trên, Petrolimex sẽ tiếp tục phối hợp với 
các đối tác tập đoàn kinh nghiệm trên thế giới nghiên cứu, phát triển và mang tới khách hàng 
những sản phẩm mới hơn, tân tiến hơn và phù hợp với sự phát triển chung của thế giới. Qua 
đó, góp phần giảm thiểu ô nhiễm không khí, xây dựng một nền kinh tế xanh trong tương lai.
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Xăng RON95 
tiêu chuẩn
Euro IV 
(RON 95 - IV)

Từ tháng 1 năm 2017, Petrolimex chính thức kinh doanh Xăng RON 95 khí thải mức IV 
(RON 95 - IV). Đây là loại xăng mới có các chỉ tiêu chất lượng vượt trội so với loại Xăng 
RON 95 đang sử dụng rộng rãi trên thị trường.

Loại xăng mới này có hàm lượng khí thải thấp hơn 2,5 - 3 lần so với xăng RON 95 đang 
lưu hành. Trong đó, chì thấp hơn 2,6 lần; lưu huỳnh giảm 3 lần; benzen giảm 2,5 lần.

Việc đưa vào kinh doanh loại xăng này là theo Quyết định của Chính phủ về lộ trình áp 
dụng tiêu chuẩn khí thải của ô tô, xe máy. Theo đó, bắt đầu từ tháng 01/2017, tất cả ô tô 
nhập khẩu và lắp ráp bán tại Việt Nam phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro IV, gọi tắt 
là xăng RON 95-IV, xe máy là đến năm 2022. Petrolimex không chỉ là đơn vị tiên phong 
trong việc cung cấp RON 95 - IV mà còn thực hiện trước thời hạn quy định của Chính 
phủ 15 ngày.

CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM SẠCH HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG (tiếp theo)

Để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức IV từ ngày 01/01/2017 thì nhiên liệu sử dụng phải có mức chất 
lượng tương ứng. Việc đưa vào kinh doanh loại xăng này là theo Quyết định của Chính phủ về lộ 
trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải của ô tô, xe máy. Theo đó, bắt đầu từ tháng 01/2017, tất cả ô tô 
nhập khẩu và lắp ráp bán tại Việt Nam phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro IV, gọi tắt là xăng RON 
95-IV, xe máy là đến năm 2022.

MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG (TIẾP THEO)

Dầu DO 0,001S 
tiêu chuẩn
Euro V

Từ đầu năm 2018, Petrolimex đã triển khai đưa mặt hàng Điêzen Euro 5 (DO 0,001S tiêu 
chuẩn Euro V) ra thị trường cả nước trước 15 ngày so với quy định của Chính phủ. Đây là 
nhiên liệu Điêzen có mức chất lượng cao nhất tại thị trường Việt Nam. Đây là loại nhiên 
liệu điêzen cao cấp phổ biến nhất hiện nay với các chỉ tiêu chất lượng cao gấp nhiều lần 
điêzen thông dụng trong nước. Đặc biệt, các chỉ tiêu về độ sạch, hàm lượng chất có hại 
khi phát thải ra môi trường giảm tới 50 lần so với nhiên liệu thông dụng.

Do hàm lượng lưu huỳnh được kiểm soát ở mức rất thấp (10 ppm S) nên lượng khí thải 
SOx (là một khí thải gây ô nhiễm sau quá trình cháy trong động cơ điêzen) phát ra khi sử 
dụng nhiên liệu DO 0,001S-V thấp hơn nhiều so với khi sử dụng các loại nhiên liệu DO-II 
(500 ppm S), DO-III (350 ppm S) và DO-IV (50 ppm S).

Ngoài khí thải SOx thì việc sử dụng nhiên liệu DO 0,001S-V sẽ góp phần làm giảm đáng 
kể các loại khí thải khác phát ra từ động cơ như HC, NOx, PM.

Cung cấp nhiên 
liệu tàu thủy 
FO 0,5S

Theo Hiệp hội Hàng hải quốc tế (IMO) quy định từ 01/01/2020, hàm lượng lưu huỳnh của 
nhiên liệu hàng hải phải nhỏ hơn 0,5% khối lượng (điều 14, phụ lục VI- Công ước Marpol).

Tại Việt Nam, tuân thủ công ước này, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 
09/2019/TT-BGTVT, Quy chuẩn số 26/2018 ngày 01/03/2019 về các hệ thống ngăn ngừa 
ô nhiễm của tàu biển, nêu rõ toàn bộ tàu thuyền Việt Nam phải sử dụng các nhiên liệu 
hàng hải có hàm lượng lưu huỳnh nhỏ hơn 0,5% khối lượng từ 01/01/2020.

Nhằm bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu từ tháng 11/2019 Petrolimex đã nhập 
thử nghiệm các lô hàng có hàm lượng lưu huỳnh tối đa 0,5% khối lượng. Và 01/01/2020, 
Petrolimex đã chính thức cung cấp nhiên liệu FO 180 - 0,5S và FO 380 - 0,5S (hàm lượng 
lưu huỳnh tối đa 0,5% khối lượng) cho thị trường nhiên liệu hàng hải.
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QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Cơ cấu quản trị

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU 

VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

BAN TỔNG GIÁM ĐỐCCÁC BAN ĐIỀU HÀNH

BAN QUẢN TRỊ RỦI RO

BAN KIỂM TOÁN

BAN TỔNG HỢP

BAN CHIẾN LƯỢC & ĐẦU TƯ

BAN NHÂN SỰ, LƯƠNG, THƯỞNG

Mô hình quản trị công ty của Petrolimex được thực hiện dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố:

 ¾ Nền tảng cơ cấu quản trị công ty vững chắc: Cơ cấu quản trị của Petrolimex có đầy đủ các chủ thể quản trị của 
một công ty niêm yết, bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị, các Ban trực thuộc  
Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành.

 ¾ Phù hợp thông lệ và pháp luật Việt Nam: Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, khuôn khổ pháp lý của Việt Nam 
và các quy chế quản trị cho công ty niêm yết.

 ¾ Áp dụng thống nhất các công cụ quản trị doanh nghiệp trong toàn Tập đoàn.

Trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan kết hợp với các thông lệ quốc tế về quản 
trị doanh nghiệp, bên cạnh việc xây dựng và hoàn thiện cơ cấu quản trị theo hướng ngày càng 
vững mạnh và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, Tập đoàn Petrolimex đã xây dựng một khung quản 
trị Phát triển bền vững (quản trị doanh nghiệp) bao gồm Điều lệ, các quy chế, quy định và văn bản 
pháp quy trong nội bộ Tập đoàn nhằm tạo ra một hệ thống quản trị chuyên nghiệp, xuyên suốt, 
minh bạch và hiệu quả từ Công ty Mẹ đến các đơn vị thành viên. Từ đó, Tập đoàn không chỉ đảm bảo 
được nguyên tắc quản trị cao nhất của mình là đảm bảo lợi ích của các cổ đông, đồng thời hài hòa 
được các mục tiêu phát triển và thể hiện trách nhiệm với xã hội và môi trường.
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QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (TIẾP THEO)

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (tiếp theo)

Phân tích mô hình quản trị

Trải qua lịch sử 65 năm hình thành và phát triển, Petrolimex đã xây dựng được một mô hình 
quản trị bền vững, hiệu quả được thực hiện dựa trên sự kết hợp hài hòa của các yếu tố :

Cơ cấu quản trị của Petrolimex có đầy đủ các chủ thể quản 
trị của một công ty niêm yết (Đại hội đồng cổ đông, Hội 
đồng Quản trị, Ban trực thuộc HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban 
Điều hành...). Trong đó, thể hiện rõ nét các ưu điểm sau:

 ¾ Vai trò, trách nhiệm của HĐQT được quy định rõ ràng 
tại Điều lệ Tập đoàn.

 ¾ Petrolimex đã sớm thành lập các Ban trực thuộc 
HĐQT có chức năng tham mưu giúp việc cho HĐQT. 
(Xem thông tin chi tiết về các Ban trực thuộc HĐQT 
tại trang 66)

 ¾ Thành lập Ban QTRR và ban hành các quy chế, quy 
trình QTRR cấp Tập đoàn.

Tuân thủ các khuôn khổ và thông lệ quốc tế về Quản trị 
công ty, Thẻ điểm quản trị Công ty khu vực ASEAN và mô 
hình quản trị tiên tiến trên cơ sở vận dụng mô hình của 
các công ty nước ngoài.

 ¾ Xây dựng Bộ quy tắc ứng xử với các bên liên quan (Xem 
thông tin chi tiết về các bên liên quan tại trang 86).

 ¾ Ngày càng tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế về 
công bố thông tin: Bên cạnh việc đáp ứng đầy đủ các 
quy định bắt buộc về công bố thông tin, Petrolimex 
còn thực hiện rất tốt các quy định về công bố thông 
tin khác như: Thực hiện Báo cáo Phát triển bền vững 
định kỳ hàng năm; tổ chức Hội thảo, các cuộc gặp gỡ, 
trao đổi thông tin minh bạch với nhà đầu tư trong và 
ngoài nước... 

Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp 
luật, khuôn khổ pháp lý của Việt 
Nam và các quy chế quản trị cho 
công ty niêm yết tại Việt Nam; điều 
chỉnh, rà soát thay đổi phù hợp với 
điều kiện tại Việt Nam.

Xây dựng và phát triển mô hình quản trị xuyên suốt toàn Tập đoàn nhằm đảm 
bảo tính thống nhất và nhất quán trong mọi hoạt động.

 ¾ Ứng dụng công nghệ trong quản trị và điều hành được vận hành và nhất 
quán trong toàn Tập đoàn. (Xem thông tin chi tiết về Ứng dụng công nghệ 
trong quản trị và điều hành tại trang 82)

 ¾ Xuyên suốt chiều dài lịch sử 65 năm hình thành và phát triển, trải qua rất 
nhiều đổi thay, biến động nhưng tinh thần, lòng yêu nghề luôn hiện hữu 
trong lớp lớp thế hệ người lao động Petrolimex. Văn hóa Petrolimex thể 
hiện ở hành động dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận thử thách, luôn 
đi đầu trong đổi mới, sáng tạo, sẵn sàng cho giai đoạn hội nhập quốc tế.  
Ở bất kỳ giai đoạn nào, hoàn cảnh nào, người lao động Petrolimex vẫn luôn 
hăng say lao động trên khắp mọi miền Tổ quốc vì sự Phát triển bền vững 
của doanh nghiệp và thịnh vượng của nước nhà. Petrolimex luôn sẵn sàng 
viết tiếp trang sử của thế hệ mình, đoàn kết, nỗ lực, tận tâm cống hiến  
“để tiến xa hơn”.

Mặc dù thể hiện được những ưu điểm nổi trội trong mô hình quản trị hướng 
đến Phát triển bền vững. Tuy nhiên, xem xét trong bối cảnh phát triển hiện 
tại, Petrolimex cũng còn nhiều điểm cần cải thiện và hoàn chỉnh hơn trong 
tương lai:

 ¾ Kế hoạch bổ sung thành viên HĐQT độc lập: Petrolimex đã xây dựng kế 
hoạch sẽ thực hiện xin ý kiến cổ đông trong năm 2021.

 ¾ Hiện nay, đối chiếu với tiêu chí của Thẻ điểm quản trị công ty khu vực 
ASEAN, Petrolimex đã có những nỗ lực đáng ghi nhận trong việc cải thiện 
tình hình quản trị công ty và ngày càng tiệm cận đến tuân thủ đầy đủ các 
chuẩn mực của khu vực. Tuy nhiên, Petrolimex cũng đang nỗ lực hoàn 
thiện tốt hơn các tiêu chí còn lại ở các niên độ tài chính kế tiếp. Riêng trong 
năm 2021, Petrolimex hướng tới thực hiện tốt 2 tiêu chí: (1) Thành viên Hội 
đồng Quản trị độc lập; (2) Tài liệu báo cáo được dịch đầy đủ ở phiên bản 
tiếng Anh. 

(Vui lòng xem thông tin chi tiết Thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN tại Báo cáo thường 
niên Petrolimex năm 2020 trang 166 - 169).

Nền tảng cơ cấu 
quản trị công ty vững chắc 

Hướng tới tiệm cận 
chuẩn mực quốc tế

Phù hợp thông lệ và 
pháp luật Việt Nam

Áp dụng thống nhất 
trên toàn Tập đoàn
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QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (TIẾP THEO)

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (tiếp theo)

Các nguyên tắc quản trị Phát triển bền vững 

Trách nhiệm của HĐQT

Thiết lập vai trò, trách nhiệm và cam kết rõ 
ràng của HĐQT: Được quy định trong Điều lệ01

Môi trường kiểm soát

Công bố thông tin và Minh bạch

Các quyền cổ đông

Quan hệ với các bên liên quan

Thiết lập HĐQT có năng lực và chuyên nghiệp

Bảo đảm vai trò lãnh đạo hiệu quả và độc lập 
của HĐQT

Thành lập các Ban trực thuộc HĐQT

Bảo đảm hoạt động hiệu quả của HĐQT

Thiết lập và duy trì văn hóa đạo đức công ty: 
Bộ quy tắc ứng xử và đạo đức

02

03

04

05

06

Thiết lập khung quản trị rủi ro và môi trường 
kiểm soát vững mạnh: Với vai trò giám sát là 
Ban QTRR07

Tăng cường hoạt động CBTT: CBTT đảm bảo 
đúng theo quy định về công ty niêm yết08

Thiết lập khuôn khổ để đảm bảo quyền của  
cổ đông: Bộ quy tắc ứng xử09

Tăng cường tham gia hiệu quả của các bên có 
liên quan: Bộ quy tắc ứng xử10

63Báo cáo Phát triển bền vững 2020 62



QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (TIẾP THEO)

VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC PHÒNG/BAN 
TRONG VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Vai trò và trách nhiệm của HĐQT

HĐQT nắm bắt tình hình triển khai các mục tiêu kinh tế - xã hội - môi trường định kỳ hàng tháng cùng những báo cáo 
trực tiếp từ Ban Điều hành, cụ thể:

Để đảm bảo sự minh bạch và độc lập, thực hiện các Quyết định một cách khách quan và vì lợi ích tối đa của Tập đoàn, 
vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Petrolimex độc lập với vị trí Tổng Giám đốc. Tập đoàn hướng tới những hoạt động 
vận hành chuyên nghiệp và minh bạch, trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện và bài bản các vấn đề liên quan và sẽ 
tiếp tục có những biện pháp cải tiến công tác quản trị công ty.

Hoạch định mục tiêu chiến lược và cách thức triển khai liên quan đến Phát triển bền vững

Chỉ đạo thực hiện Báo cáo Phát triển bền vững

Theo dõi và chỉ đạo các vấn đề liên quan đến Phát triển bền vững

Các định hướng chiến lược được Hội đồng Quản trị 
xây dựng và đưa ra báo cáo, xin ý kiến tại Đại hội đồng 
cổ đông tổ chức thường niên. Theo đó, HĐQT tổ chức 
triển khai Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông 
qua. Ban Điều hành chỉ đạo cụ thể hóa thành các hành 
động thông qua hoạt động tại Công ty Mẹ và các đơn vị 
thành viên. Tại mỗi đơn vị, định hướng chiến lược, mục 
tiêu phát triển của đơn vị được phổ biến, thống nhất tới 
CBCNV thông qua các cuộc họp tổng kết, họp triển khai 
nhiệm vụ kinh doanh, họp Hội nghị người lao động, các 
khóa đào tạo, phổ biến tới toàn thể cán bộ.

HĐQT giám sát việc triển khai chiến lược của Petrolimex, bao gồm chiến lược Phát triển bền vững. HĐQT giao Ban Quản 
trị rủi ro chủ trì, phối hợp với các ban chức năng thực hiện báo cáo Phát triển bền vững, đảm bảo xây dựng nội dung 
phù hợp với chuẩn mực thông lệ quốc tế và điều kiện Việt Nam cũng như Petrolimex. 

 ¾ Báo cáo tại cuộc họp HĐQT định kỳ hàng tháng: HĐQT 
Petrolimex duy trì việc họp định kỳ hàng tháng để trao 
đổi, thống nhất và kịp thời đưa ra các chỉ đạo trong 
điều hành hoạt động kinh doanh của Tập đoàn. Tại 
cuộc họp HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám 
đốc, các Ban HĐQT và các ban chức năng chủ chốt 
của Tập đoàn báo cáo các vấn đề trọng tâm liên quan 
đến kinh tế - xã hội - môi trường ảnh hưởng đến hoạt 
động của Petrolimex. HĐQT sẽ xem xét, đánh giá và 
có những định hướng đối với hoạt động sản xuất kinh 
doanh, bao gồm: đánh giá tình hình kinh tế xã hội để 
có những thay đổi chiến lược kinh doanh hợp lý; chỉ 
đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và 
thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên; 
triển khai thực hiện các chương trình an sinh xã hội. 
Sau các cuộc họp, HĐQT ban hành các Nghị quyết để 
Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

 ¾ Thực hiện rà soát các ảnh hưởng, rủi ro và cơ hội liên 
quan đến kinh tế - xã hội - môi trường: Trong các Nghị 
quyết, thông báo kết luận cuộc họp HĐQT, HĐQT yêu 
cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo Ban Điều hành và các ban 
chức năng tập trung công tác dự báo, cập nhật và 
theo dõi sát sao diễn biến thực tiễn về tình hình kinh 
tế, xã hội và môi trường trong hoạt động kinh doanh, 
để chủ động điều chỉnh linh hoạt, kịp thời đưa ra các 
giải pháp phù hợp, hiệu quả, đảm bảo triển khai tốt 
nhất kế hoạch kinh doanh hàng năm và chiến lược 
kinh doanh bền vững. Cụ thể, trong tháng 3 và tháng 
4 năm 2020, khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức 
tạp, khó lường, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành khẩn 
trương đánh giá, phân tích, xây dựng các kịch bản dự 
báo và kế hoạch hành động tương ứng, đồng thời 
chuẩn bị những phương án dự phòng đối phó khẩn 
cấp trong trường hợp dịch Covid-19 lan rộng, có thể 
gây ảnh hưởng nghiêm trọng hoặc gián đoạn đến 
hoạt động kinh doanh của Tập đoàn. Tập trung cao độ 
ngăn chặn và kiểm soát hiệu quả sự lây lan dịch trong 
toàn ngành để hạn chế tối đa tác động của dịch tới 
hoạt động SXKD trong toàn Tập đoàn. Bám sát diễn 
biến dịch bệnh và thị trường xăng dầu và các ngành 
hàng của Tập đoàn cũng như làm thật tốt công tác dự 
báo, nghiên cứu ứng dụng các mô hình quản trị, điều 
hành, làm việc tiên tiến, ứng dụng công nghệ ở tất cả 
các cấp, các đơn vị trong ngành. Tập trung trí tuệ tập 
thể để kịp thời phát huy mọi sáng kiến, cải tiến ở từng 
khâu nhằm duy trì, vận hành thông suốt hoạt động 
SXKD trong giai đoạn có dịch cũng như quyết tâm 
phấn đấu đạt được mục tiêu kinh doanh đề ra sau khi 
hết dịch. Ưu tiên mọi nguồn lực, thời gian, công sức 
để đảm bảo sức khỏe và đời sống cho người lao động 
trong Tập đoàn; Nhận định dịch Covid-19 chưa thể 
được kiểm soát hoàn toàn, HĐQT đã chỉ đạo linh hoạt 
áp dụng công nghệ trong tổ chức ĐHĐCĐ, cuộc họp 
HĐQT bằng hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo hiệu 
quả công việc nhưng vẫn tuân thủ đúng các quy định 
của pháp luật. Kết quả, Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2020 được tổ chức đúng quy định của pháp 
luật, đảm bảo an toàn cho cổ đông, xã hội, tiết kiệm 
thời gian và chi phí. Các cuộc họp HĐQT được duy trì 
đều đặn hàng tháng, đảm bảo công tác quản trị của 
Tập đoàn.

 ¾ Trách nhiệm với xã hội: Tích cực thể hiện vai trò, trách 
nhiệm của ngành đối với xã hội đặc biệt trong công 
tác phòng, chống dịch Covid-19 và đợt bão lũ, lụt 
tại các tỉnh miền Trung. Với tinh thần “Cùng cả nước 
chung tay chống dịch Covid-19”, HĐQT đã chỉ đạo Ban 
Chính sách xã hội triển khai ủng hộ gần 6 tỷ đồng hỗ 
trợ trang thiết bị y tế cho một số bệnh viện như bệnh 
viện Bạch Mai, bệnh viện Phổi Hà Nội và đội ngũ nhân 
viên y tế tại Hà Nội. Tại mỗi đơn vị thành viên, mỗi cửa 
hàng xăng dầu, CBCNV Petrolimex phát tặng từng 
chiếc khẩu trang, đảm bảo đầy đủ nước sát khuẩn 
vì sự an toàn cho mình, khách hàng và mọi người. Ở 
quy mô toàn quốc, gần 30.000 CBCNV, người lao động 
Petrolimex đồng lòng, tự nguyện ủng hộ một ngày 
lương (tổng hơn 8,3 tỷ đồng) dù trong hoàn cảnh 
sản xuất kinh doanh đang rất khó khăn, ủng hộ Quỹ 
Phòng chống dịch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam ở các địa phương. Khi các tỉnh miền Trung đang 
chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, Petrolimex đã 
khẩn trương triển khai hỗ trợ kinh phí và giao cho các 
Công ty Xăng dầu thành viên trên địa bàn 6 tỉnh bị 
ảnh hưởng nặng nề nhất: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng 
Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi ủng hộ 
đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt gây ra và thông qua Ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tổng 
số tiền 3 tỷ đồng.

 ¾ Giám sát việc tổ chức triển khai: HĐQT thường xuyên 
giám sát việc thực hiện các Quyết định, Nghị quyết 
và chính sách của Tập đoàn do HĐQT ban hành liên 
quan đến Phát triển bền vững và các vấn đề xã hội -  
môi trường.

 ¾ Báo cáo HĐQT thông qua phương thức xin ý kiến 
HĐQT bằng văn bản: Ngoài các phiên họp định kỳ 
hàng tháng, HĐQT tổ chức lấy ý kiến các thành viên 
HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo giải quyết các vấn đề 
liên quan đến kinh tế - xã hội - môi trường do Ban 
Điều hành báo cáo. HĐQT ban hành Nghị quyết, 
Quyết định, Thông báo làm cơ sở để Tổng Giám đốc, 
các thành viên Ban Điều hành, các ban chức năng có 
liên quan triển khai thực hiện. Các thành viên HĐQT 
luôn phát huy năng lực lãnh đạo và làm việc với tinh 
thần trách nhiệm cao để thông qua các Nghị quyết, 
Quyết định của HĐQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông 
và sự Phát triển bền vững của Petrolimex.

65Báo cáo Phát triển bền vững 2020 64



QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (TIẾP THEO)

VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC PHÒNG/BAN  
TRONG VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (tiếp theo)
Vai trò và trách nhiệm của các Ban giúp việc cho HĐQT trong việc thực hiện 
chiến lược Phát triển bền vững

Ban Tổng hợp Ban Chiến lược và Đầu tư

Ban Tổng hợp là một bộ phận trong cơ cấu quản trị của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, do 
HĐQT quyết định thành lập. Chức năng chính của Ban là tham mưu, tư vấn, tổng hợp, giúp 
việc trực tiếp cho Đảng ủy Tập đoàn, giúp việc Nhóm đại diện vốn nhà nước và HĐQT trong 
thực hiện chức năng lãnh đạo, quản lý các mặt hoạt động của Tập đoàn và theo dõi việc thực 
hiện các Nghị quyết, Quyết định,... của HĐQT. Đồng thời là đầu mối thường trực quan hệ và 
tập hợp các nội dung công việc giữa HĐQT với các cổ đông, với các tổ chức đơn vị trong và 
ngoài Tập đoàn.

Ban Chiến lược và Đầu tư là một bộ phận trong cơ cấu quản trị của Tập đoàn Xăng dầu Việt 
Nam, do HĐQT quyết định thành lập. Chức năng chính của Ban là tham mưu, tư vấn, giúp việc 
xây dựng chiến lược phát triển, đánh giá kết quả thực hiện chiến lược và đề xuất thay đổi về 
chiến lược của toàn Tập đoàn; Xây dựng chính sách và nguyên tắc đầu tư phát triển ngắn, 
trung và dài hạn; Đề xuất, thẩm định, phối hợp kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả các 
khoản đầu tư, các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT; Kiểm tra, giám sát việc triển khai các 
dự án đầu tư của Tập đoàn; Đề xuất, theo dõi đánh giá hiệu quả hoạt động, quản lý vốn đầu tư 
của Tập đoàn vào các công ty con, công ty liên kết đa sở hữu.

Trong năm 2020, Ban Chiến lược và Đầu tư đã thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 
công tác được giao, cụ thể như sau:

Chức năng 
và nhiệm vụ 

Chức năng 
và nhiệm vụ 

Hoạt động 
trong năm 
2020

Trong năm 2020, Ban Tổng hợp đã tham mưu cho HĐQT tổ chức thành công 11 phiên họp 
được triệu tập, giúp Chủ tịch HĐQT tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản 98 
lần để ban hành 340 Nghị quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định.

Thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp; đã chủ trì/phối hợp với các ban của Tập đoàn 
nghiên cứu soạn thảo, sửa đổi, bổ sung một số quy chế quản trị nội bộ để HĐQT ban hành phù 
hợp với mô hình tổ chức mới và quy định của pháp luật để quản lý, giám sát, điều hành hoạt 
động của Tập đoàn, gồm: Điều lệ Tập đoàn, Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn, Điều lệ tổ 
chức và hoạt động, Quy định phân công người đại diện theo pháp luật của 07 Công ty TNHH 
MTV do Tập đoàn làm chủ sở hữu.

Phối hợp với các phòng/ban có liên quan của Tập đoàn tham mưu, đề xuất các nội dung công 
việc để HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của Tập đoàn năm 2020 theo hình thức trực tuyến 
phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 và theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với các ban có liên quan thực hiện việc công bố thông tin về quản trị doanh nghiệp 
6 tháng và năm 2020 theo quy định.

Với vai trò là thường trực Ban Chỉ đạo Chính sách xã hội, Ban Tổng hợp đã tham mưu, đề xuất 
kịp thời để HĐQT chỉ đạo triển khai các công tác an sinh xã hội, đặc biệt trong công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 và đợt bão lũ, lụt tại các tỉnh miền Trung.

Hoạt động 
trong năm 
2020  ¾ Công tác Đầu tư xây dựng: Ban CL&ĐT 

phối hợp với ban chuyên môn của Tập 
đoàn tham gia nghiên cứu, xem xét hồ 
sơ, trình HĐQT phê duyệt chủ trương 
đầu tư, đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc 
văn phòng các CTXD như Đồng Tháp, Tây 
Ninh, Lâm Đồng... và một số Kho xăng dầu 
như: Nam Đình Vũ - Hải Phòng, Việt Trì - 
Phú Thọ, Long Thành - Đồng Nai...

 ¾ Phối hợp với các Ban chuyên môn của Tập 
đoàn và các Công ty thành viên thực hiện 
công tác kiểm tra hiện trạng quản lý, sử 
dụng nhà, đất của Petrolimex theo Nghị 
định 167/2017/NĐ-CP tại 19 tỉnh/thành 
phố và đã hoàn thành tham mưu để 
HĐQT ban hành Nghị quyết về phương án 
sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại 9 tỉnh thành.

 ¾ Phối hợp với Ban Công nghệ thông tin 
tổ chức đào tạo trực tuyến thành công 
chương trình quản lý tài nguyên đất trên 
hệ thống ERP-SAP cho 450 CBCNV tại hơn 
70 điểm cầu. Phối hợp với Cục quản lý 
công sản - Bộ Tài chính và Cục đăng ký 
đất đai - Tổng cục quản lý đất đai - Bộ Tài 
nguyên & Môi trường tổ chức đào tạo, 
hướng dẫn trực tuyến thành công Luật 
đất đai 2013 và Nghị định 167/2017/NĐ-
CP trong toàn ngành.

 ¾ Thực hiện thỏa thuận bảo mật thông tin 
và thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập 
đoàn T&T.

 ¾ Tham gia phối hợp với các Ban chuyên môn 
của Tập đoàn thực hiện các dự án chuyển 
nhượng các CHXD như: CHXD Hàm Minh - 
Bình Thuận (CTXD Bà Rịa - Vũng Tàu), CHXD 
Liên Sơn (CTXD Hà Bắc),...

 ¾ Báo cáo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước 
về tình hình đầu tư ra nước ngoài của 
Petrolimex; báo cáo cung cấp thông tin 
phục vụ nhiệm vụ xây dựng Chiến lược 
phát triển công nghệ giai đoạn 2030, tầm 
nhìn 2045; đánh giá tình hình tài chính và 
hiệu quả hoạt động năm 2019; báo cáo 
xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã 
hội 05 năm 2021 - 2025; báo cáo về tỉ lệ sở 
hữu phần vốn đầu tư của Petrolimex tại 
Pjico; báo cáo tình hình đầu tư tại PLS, PLL.

 ¾ Phối hợp với các ban chức năng để triển 
khai thực hiện Tái cấu trúc Công ty Pets, 
giải thể Công ty Cổ phần Bất động sản  
Nghệ An; thoái vốn của Tập đoàn tại Công 
ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và chất đốt 
Đồng Nai...
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Trong năm 2020, Ban Quản trị rủi ro đã hoàn thành các nội dung công việc: 

 ¾ Triển khai thực hiện các biểu mẫu và đưa hệ thống quản trị rủi ro vào hoạt động.

 ¾ Hoàn thiện hệ thống quy trình và cách thức triển khai công tác quan hệ nhà đầu tư (IR).

 ¾ Thực hiện tốt nhiệm vụ gặp gỡ, làm việc với các nhà đầu tư để chuẩn bị cho việc bán  
cổ phiếu quỹ trong năm 2021 đạt hiệu quả.

 ¾ Tham mưu và triển khai công việc về các đợt bán cổ phiếu quỹ theo chỉ đạo của Lãnh đạo 
Tập đoàn.

 ¾ Triển khai thực hiện công tác tham mưu, tư vấn cho HĐQT về thoái vốn đầu tư ngoài ngành.

 ¾ Chủ trì thực hiện Báo cáo thường niên, Báo cáo Phát triển bền vững thể hiện tính minh 
bạch và được các nhà đầu tư đánh giá cao. Trong đó, Báo cáo thường niên đạt top 30 doanh 
nghiệp vốn hóa lớn có Báo cáo thường niên vào chung khảo và Báo cáo Phát triển bền 
vững đạt top 10 doanh nghiệp làm Báo cáo Phát triển bền vững tốt nhất.

(Ngoài 4 Ban giúp việc cho HĐQT nêu trên, thông tin chi tiết về Ban Kiểm toán được trình bày 
chi tiết tại trang 74)

Hoạt động 
trong năm 
2020

Ban Nhân sự, Lương, Thưởng

QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (TIẾP THEO)

VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC PHÒNG/BAN  
TRONG VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (tiếp theo)
Vai trò và trách nhiệm của các Ban giúp việc cho HĐQT trong việc thực hiện 
chiến lược Phát triển bền vững (tiếp theo)

Ban Quản trị rủi ro

Ban Nhân sự, Lương, Thưởng là một bộ phận trong cơ cấu quản trị của Tập đoàn Xăng dầu 
Việt Nam, do HĐQT quyết định thành lập. Chức năng chính của Ban là tham mưu, tư vấn, giúp 
việc HĐQT trong các lĩnh vực: Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn; Công tác tổ 
chức trong Tập đoàn và cán bộ thuộc đối tượng HĐQT Tập đoàn quản lý; Công tác quản lý lao 
động và tiền lương, tiền thưởng, chế độ chính sách trong Tập đoàn.

Ban Quản trị rủi ro là một bộ phận trong cơ cấu quản trị của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, 
do HĐQT quyết định thành lập. Chức năng chính của Ban là tham mưu, tư vấn, giúp việc cho 
HĐQT chỉ đạo, quản lý trong các lĩnh vực: Chiến lược quản trị rủi ro: nghiên cứu, xây dựng, 
đánh giá kết quả thực hiện chiến lược và đề xuất thay đổi về chiến lược của Tập đoàn; Công 
tác tổ chức, quản lý, rà soát, đánh giá về hoạt động quản trị rủi ro của Tập đoàn theo đúng quy 
định của pháp luật; Công tác quan hệ nhà đầu tư.

Chức năng 
và nhiệm vụ 

Chức năng 
và nhiệm vụ 

Về Công tác tổ chức và cán bộ: Thực hiện 
Quy chế Quản lý thực hiện công tác cán bộ 
diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam quản lý 
tại các Tổng công ty, Công ty TNHH MTV do 
Tập đoàn làm chủ sở hữu, Ban NSLT đã chỉ 
đạo xây dựng phương án và báo cáo Lãnh 
đạo Tập đoàn phê duyệt, triển khai thực hiện 
tách chức danh Chủ tịch, Giám đốc tại 03 
Công ty trong Tập đoàn.

Công tác quy hoạch cán bộ: Ban đã tiến 
hành thẩm định, báo cáo trình HĐQT Tập 
đoàn phê duyệt quy hoạch cán bộ các chức 
danh lãnh đạo các Ban thuộc HĐQT giai 
đoạn 2020-2025 và chức danh thuộc HĐQT 
quản lý tại các Tổng công ty, Công ty TNHH 
MTV do Tập đoàn làm chủ sở hữu giai đoạn 
2020-2025.

Hoạt động 
trong năm 
2020

Công tác bổ nhiệm cán bộ: Năm 2020, đã 
thực hiện bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Tập 
đoàn quản lý theo quy định phân cấp và 
phê duyệt giao Chủ tịch Công ty bổ nhiệm 
cán bộ tại các đơn vị; thực hiện công tác bổ 
nhiệm lại cán bộ; cử cán bộ đại diện quản lý 
phần vốn góp của Tập đoàn tại các Công ty 
Cổ phần.

Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý hồ sơ cán 
bộ, đảng viên và nhận xét đánh giá, bổ sung 
lý lịch cán bộ; kê khai tài sản thu nhập (bổ 
sung) hàng năm theo quy định.

Về Công tác lao động, tiền lương, tiền 
thưởng và các chế độ, chính sách

Theo dõi và thực hiện các chế độ đối với cán 
bộ HĐQT Tập đoàn quản lý đảm bảo đúng 
quy định và kịp thời;

Tham gia thẩm định Quỹ tiền lương, thù lao, 
tiền thưởng thực hiện năm 2019 và kế hoạch 
năm 2020 của HĐQT, BKS do các đơn vị đề 
nghị trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông 
hàng năm.
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QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (TIẾP THEO)

QUẢN TRỊ RỦI RO HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

HỆ THỐNG QTRR CỦA TẬP ĐOÀN

Các tiêu chuẩn, quy định và môi trường kinh doanh của ngành xăng dầu đang thay đổi mạnh mẽ và nhanh chóng. Việc 
đáp ứng xu thế thay đổi này đã trở thành một trong những ưu tiên quan trọng của Petrolimex. Từ năm 2018, Tập đoàn 
đã thành lập và triển khai khung quản trị rủi ro nhằm chủ động hơn trong việc quản lý tất cả các rủi ro liên quan đến 
hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

Cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro

Theo đó, hệ thống quản trị rủi ro được thành lập và được tổ chức chặt chẽ để phản ứng kịp thời với bất kỳ sự kiện rủi 
ro nào xảy ra trong hoạt động kinh doanh. Hàng ngày, Tập đoàn thường xuyên giám sát tất cả các yếu tố rủi ro liên 
quan và khi nhận thấy bất kỳ rủi ro nào có khả năng trở thành mối đe dọa rõ ràng, chúng tôi sẽ xây dựng phương án 
dự phòng cho nhiều tình huống khác nhau trên cơ sở phân tích, đánh giá tác động tiềm tàng của rủi ro cũng như tính 
hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ sẵn có. Trong quy trình xử lý rủi ro, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến khâu nhận 
diện và xác định các nguyên nhân chủ yếu, nguồn gốc của rủi ro đó.

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

BAN QUẢN TRỊ 
RỦI RO

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH/GIÁM 
ĐỐC/ NGƯỜI ĐẠI 

DIỆN VỐN TẠI 
CÔNG TY CON/ 

CÁC PHÒNG BAN 
NGHIỆP VỤ

BAN 
TỔNG HỢP

BAN NHÂN 
SỰ, LƯƠNG, 

THƯỞNG

BAN KIỂM 
TOÁN

BAN CHIẾN 
LƯỢC VÀ 
ĐẦU TƯ

PHÓ TỔNG 
GIÁM ĐỐC 

QUẢN LÝ RỦI RO

BỘ PHẬN QUẢN 
LÝ RỦI RO THUỘC 

BAN TÀI CHÍNH 
KẾ TOÁN

QUẢN TRỊ CÁC RỦI RO TIỀM TÀNG

Quy định ngày càng chặt chẽ hơn về phát thải và chất 
lượng của sản phẩm xăng dầu.

Trên thế giới, các tiêu chuẩn khí thải ngày càng được quy định nghiêm ngặt hơn. Từ năm 2020, EU 
đã nâng mục tiêu phát thải CO2 lên 95 g/km. Tại Việt Nam, Chính phủ cũng đặt ra các quy định về 
khí thải đối với phương tiện giao thông, kèm theo là các quy định về tiêu chuẩn đối với các mặt 
hàng xăng dầu. 

Gần đây hàng loạt đường dây buôn lậu xăng giả bị cơ quan điều tra triệt phá, chất lượng xăng dầu 
trên thị trường trở thành một chủ đề nóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Chất lượng xăng dầu 
kém có ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng và môi trường, không chỉ ảnh hưởng đến quá 
trình vận hành, độ bền, an toàn cháy nổ của phương tiện giao thông mà còn có ảnh hưởng trực 
tiếp đến chất lượng môi trường do không đảm bảo tiêu chuẩn phát thải.

Năm 2016, Tập đoàn đã chính thức ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường kèm theo Quyết định số 
007/PLX-QĐ-HĐQT quy định thống nhất các yêu cầu đối với công tác quản lý và thực hiện nhiệm 
vụ BVMT đối với các đơn vị thành viên, các công trình xăng dầu trong việc giám sát an toàn môi 
trường, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, chế độ kiểm tra, báo cáo, xử lý vi phạm về an 
toàn môi trường phù hợp với các quy định pháp luật về BVMT.

Hiện nay, Petrolimex đang hướng tới mục tiêu trở thành một Tập đoàn năng lượng hàng đầu của 
Việt Nam với các sản phẩm hướng tới là sản phẩm năng lượng sạch, chất lượng cao, thân thiện 
với môi trường hơn. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng đang nghiên cứu để trong tương lai gần sẽ cung 
cấp các sản phẩm xăng dầu cao cấp hơn nữa ra thị trường và xa hơn là nghiên cứu hợp tác và cho 
ra đời các sản phẩm năng lượng tái tạo. 

Vấn đề đảm bảo chất lượng sản phẩm xăng dầu luôn được lãnh đạo Tập đoàn đặt lên hàng đầu. 
Bên cạnh việc tham gia góp ý xây dựng tiêu chuẩn xăng dầu quốc gia, Tập đoàn luôn đi tiên 
phong trong việc tuân thủ và đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất. Để bảo vệ uy tín thương hiệu đã 
xây dựng qua hơn 65 năm, Tập đoàn đã đầu tư nguồn lực rất lớn cho công tác hiện đại hóa, tự 
động hóa cơ sở vật chất (ví dụ hệ thống thu hồi hơi VRU, hệ thống mái phao bồn bể ngăn việc 
bay hơi khi nhiệt độ môi trường thay đổi,...), bên cạnh việc ban hành quy trình kiểm soát chất 
lượng chặt chẽ trong toàn bộ chuỗi cung ứng, từ khâu nhập khẩu, lưu kho, vận chuyển, cho đến 
khâu xuất bán cho khách hàng, đảm bảo sản phẩm đến tay người tiêu dùng đạt tiêu chuẩn chất 
lượng cao nhất.

Cách tiếp cận của Petrolimex

Petrolimex hiểu các rủi ro tiềm tàng liên quan đến hoạt động kinh doanh của Tập đoàn và luôn chủ 
động nỗ lực quản trị các rủi ro đó.

Bối cảnh 1

Bối cảnh
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Bối cảnh

Cách tiếp cận của Petrolimex

An toàn cháy nổ, an toàn môi trường và an toàn vệ sinh 
lao động luôn là vấn đề ưu tiên hàng đầu trong hoạt động  
kinh doanh xăng dầu.

Trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, an toàn cháy nổ, an toàn môi trường và an toàn VSLĐ 
là một trong các vấn đề quan tâm hàng đầu của lãnh đạo Tập đoàn cũng như của toàn xã hội.

Để tăng cường công tác bảo đảm an toàn cháy nổ, an toàn môi trường và an toàn VSLĐ, 
Petrolimex đã xây dựng và ban hành đầy đủ các quy trình nghiệp vụ kỹ thuật, nội quy lao 
động và nội quy ra vào đơn vị, công trình xăng dầu với các quy định cụ thể về quy tắc an toàn 
cơ bản (như Quy chế Phòng cháy chữa cháy, Quy chế Bảo vệ môi trường, Quy chế An toàn vệ 
sinh lao động, Quy định về Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn,...). Bên cạnh đó, để kịp 
thời ứng phó trước các sự cố, Tập đoàn đã hướng dẫn các đơn vị xây dựng các quy trình cụ 
thể về ứng phó sự cố, phương án chữa cháy, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, ứng 
phó sự cố tràn dầu... phù hợp với quy mô, công suất của từng dự án, công trình và được các 
cơ quan quản lý phê duyệt theo quy định. Bên cạnh việc ban hành các quy chế, quy trình nội 
bộ, các đơn vị cơ sở tổ chức các buổi thực tập định kỳ, đột xuất, phối hợp, tạo điều kiện cho 
người lao động làm quen với các tình huống có thể xảy ra và có khả năng vận hành một cách 
bài bản khi có sự cố. Tập đoàn chú trọng đầu tư trang thiết bị, công nghệ hiện đại, từng bước 
tự động hóa, thay thế các công đoạn lao động thủ công, nâng cao hệ số an toàn. Tập đoàn 
phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tổ chức đào tạo, tập huấn, cập nhật kiến thức cho 
các Lãnh đạo, cán bộ làm công tác an toàn tại các đơn vị. Tập đoàn đã ký kết các chương trình 
hợp tác đào tạo với các tổ chức quốc tế: JCCP và đối tác chiến lược JXTG của Nhật Bản tổ chức 
các khóa tập huấn nâng cao về công tác an toàn.

Quản trị rủi ro về thuế

Petrolimex nhận thức được rằng việc tuân thủ chính sách thuế và quản lý rủi ro thuế là vô 
cùng quan trọng để phục vụ lợi ích của khách hàng, tối đa hóa lợi ích cho cổ đông và đóng 
góp vào ngân sách Nhà nước, đồng thời đó cũng là điều kiện tiên quyết để quản lý Phát triển 
bền vững. Do đó, chúng tôi luôn nỗ lực tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ thuế của mình nhằm 
đáp ứng các nguyên tắc công bằng, bình đẳng trong đánh thuế của Nhà nước, đồng thời 
thiết lập mối quan hệ hợp tác với cơ quan thuế dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.

Nguyên tắc cốt lõi trong công tác quản trị rủi ro thuế của chúng tôi là “tuân thủ nghiêm các 
quy định pháp luật”. Để đảm bảo nguyên tắc tuân thủ, chúng tôi đã ban hành quy trình và 
phân công nhân sự chuyên trách thực hiện tổng hợp, cập nhật các thay đổi liên quan tới 
chính sách, quy định pháp lý về thuế đồng thời thông báo đầy đủ, kịp thời tới các bộ phận 
liên quan. Việc thực hiện các chính sách, quy định pháp luật về thuế luôn được triển khai theo 
đúng quy trình Tập đoàn đã ban hành, và được đảm bảo bởi công tác kiểm tra, giám sát chặt 
chẽ (ví dụ: kiểm tra tại từng quy trình, kiểm tra chéo, kiểm tra theo nhiều lớp kiểm soát,...). 
Chúng tôi duy trì mối quan hệ minh bạch với cơ quan thuế và cung cấp đầy đủ tất cả các 
bằng chứng xác minh mà cơ quan thuế yêu cầu.

Đóng góp cho cộng đồng thông qua việc nộp thuế

Petrolimex tự hào đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế của các địa phương với tư cách 
là người đóng thuế và người tạo việc làm lớn ở nhiều nơi trên khắp cả nước. Chúng tôi đảm 
bảo rằng tất cả các công ty con của chúng tôi trên toàn quốc đều nộp đầy đủ thuế thu nhập 
doanh nghiệp cũng như bất kỳ loại thuế nào khác nhằm tăng nguồn thu cho các cơ quan 
thuế, chẳng hạn như thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường, thuế xuất nhập khẩu, thuế 
tiêu thụ đặc biệt và thuế nhà thầu. Cụ thể trong năm 2020, tổng số thuế nộp ngân sách của 
chúng tôi là 38.620 tỷ đồng.

Bối cảnh 2

QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (TIẾP THEO)

QUẢN TRỊ RỦI RO HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (tiếp theo)

QUẢN TRỊ CÁC RỦI RO TIỀM TÀNG (tiếp theo)
Quản trị rủi ro về hàng tồn kho giá dầu: Tham khảo Báo cáo thường niên Petrolimex 
2020 tại trang 192
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Petrolimex luôn quan tâm, chú trọng công tác xây dựng và phát 
triển hệ thống kiểm soát nội bộ để nâng cao công tác quản lý, 
từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm 
bảo tính bền vững của toàn hệ thống. Cơ cấu hệ thống kiểm 
soát nội bộ được phân cấp để đảm bảo tính khách quan, minh 
bạch. Các nguyên tắc kiểm soát nội bộ luôn đảm bảo được tuân 
thủ để đảm bảo các chức năng của hệ thống kiểm soát nội bộ 
được thực thi góp phần bảo vệ tài sản, nâng cao hiệu quả hoạt 
động của Tập đoàn.

Cơ cấu hệ thống kiểm soát nội bộ

Tầng phòng ngự 
thứ 1

Tầng phòng ngự 
thứ 2

Tầng phòng ngự 
thứ 3

Hệ thống kiểm soát nội bộ của Tập đoàn đã được xây dựng và dần đi vào hoàn thiện. Về cơ bản kiểm soát nội bộ  
bao gồm đủ 3 tuyến phòng vệ theo mô hình như sau:

Các cấp điều hành kinh doanh 
ở cả Công ty mẹ và các đơn vị 
thành viên là tầng phòng ngự 
thứ 1 của Petrolimex. Các quy 
trình, nghiệp vụ phải đảm bảo 
tuân thủ các nguyên tắc kiểm 
soát nội bộ, tuân thủ các quy 
định của pháp luật và hạn chế 
tối đa các sai sót phát sinh từ 
các nghiệp vụ hàng ngày.

Tầng phòng ngự thứ 2 là các 
kiểm soát của Petrolimex về 
tài chính, quản lý chất lượng 
hàng hóa, giám sát các quy 
trình, nghiệp vụ và quản lý  
rủi ro.

Tầng phòng ngự thứ 3 là bộ 
phận Kiểm toán nội bộ. Bộ 
phận kiểm toán nội bộ cung 
cấp các đánh giá độc lập và 
bảo đảm cho Hội đồng Quản 
trị, Ban Tổng Giám đốc về các 
thiết kế và hiệu quả của hệ 
thống kiểm soát nội bộ.

Tầng phòng ngự 
thứ 1

Tầng phòng ngự 
thứ 2

Tầng phòng ngự 
thứ 3

Hoạt động kiểm soát trong 
từng quy trình, nghiệp vụ.

Hoạt động kiểm soát của 
Ban Lãnh đạo Công ty mẹ 
và các đơn vị thành viên

Kiểm toán nội bộ

Đ
ơn vị kiểm

 toán độc lập

Cơ quan thực thi pháp luật

Kiểm soát tài chính

Đảm bảo an ninh

Quản lý rủi ro

Quản lý chất lượng

Giám sát

Tuân thủ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (TIẾP THEO)

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN 
NỘI BỘ GẮN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA PETROLIMEX
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Nguyên tắc hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ

Hệ thống kiểm soát nội bộ của Petrolimex hoạt động dựa trên ba nguyên tắc chung là phân công, phân nhiệm;  
bất kiêm nhiệm và phê chuẩn, ủy quyền.

Nguyên tắc bất 
kiêm nhiệm

Nguyên tắc ủy quyền 
và phê chuẩn

Nguyên tắc này nhằm mục đích tạo ra sự cách 
ly thích hợp về trách nhiệm trong các nghiệp 
vụ có liên quan. Nguyên tắc bất kiêm nhiệm 
được đặc biệt tôn trọng trong các trường hợp 
sau:

 ¾ Bất kiêm nhiệm trong việc bảo vệ tài sản với 
kế toán.

 ¾ Bất kiêm nhiệm trong việc phê chuẩn các 
nghiệp vụ kinh tế với việc thực hiện các 
nghiệp vụ đó.

 ¾ Bất kiêm nhiệm giữa việc điều hành với 
trách nhiệm ghi sổ kế toán.

Để thỏa mãn các mục tiêu kiểm soát thì tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong toàn Tập đoàn bao gồm 
Công ty mẹ và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn phải được phê chuẩn đúng đắn theo trình tự, thủ tục 
và quy chế, quy định nội bộ của Tập đoàn.

 ¾ Phê chuẩn chung: Được thực hiện thông qua việc xây dựng các chính sách chung về các mặt hoạt động, 
các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Phê chuẩn chung sẽ là cơ sở để các đơn vị thành viên 
trong Tập đoàn triển khai thực hiện công tác sản xuất kinh doanh theo đúng các định hướng phát triển 
của Tập đoàn.

 ¾ Phê chuẩn cụ thể: Được thực hiện cho từng nghiệp vụ, quy trình riêng biệt. Phê chuẩn cụ thể được áp dụng 
đối với hầu hết các nghiệp vụ phát sinh trên toàn hệ thống Petrolimex, đặc biệt là những nghiệp vụ có số 
tiền lớn hoặc quan trọng, những nghiệp vụ không thường xuyên xảy ra,...

Nguyên tắc phân công, 
phân nhiệm

Hoạt động của Petrolimex trải dài trên nhiều 
lĩnh vực, ngành nghề, xoay quanh trục chính 
là kinh doanh xăng dầu. Theo nguyên tắc này, 
tại Công ty mẹ Tập đoàn cũng như tất cả các 
đơn vị thành viên trong hệ thống, trách nhiệm 
và công việc được phân loại cụ thể cho nhiều 
bộ phận và cho nhiều người trong từng bộ 
phận. Việc phân công phân nhiệm rõ ràng tạo 
sự chuyên môn hóa trong công việc, sai sót ít 
xảy ra và khi xảy ra thường dễ phát hiện. Mục 
đích của nguyên tắc này là không để cho cá 
nhân hay bộ phận nào có thể kiểm soát được 
mọi mặt của nghiệp vụ. Khi đó, công việc của 
người này được kiểm soát tự động bởi công 
việc của một nhân viên khác. Phân công công 
việc làm giảm rủi ro xảy ra gian lận và sai sót, 
đồng thời tạo điều kiện nâng cao chuyên môn 
của cán bộ nhân viên của Petrolimex.

Hệ thống KSNB của Petrolimex được xây dựng nhằm đạt được 4 mục tiêu sau: Bảo vệ tài sản của Petrolimex, bảo đảm 
độ tin cậy của các thông tin, bảo đảm việc thực hiện các chế độ pháp lý và bảo đảm hiệu quả hoạt động của Petrolimex.

Bảo vệ tài sản của Petrolimex: Hệ thống kiểm soát 
nội bộ được xây dựng, thiết kế với nhiều quy trình và 
nhiều lớp bảo vệ nhằm mục đích bảo đảm cho các tài 
sản của Petrolimex bao gồm các tài sản phi vật chất 
như sổ sách kế toán, các tài liệu quan trọng... không 
bị đánh cắp, bị lợi dụng hoặc bị sử dụng vào các mục 
đích khác ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Petrolimex.

Bảo đảm độ tin cậy của các thông tin: Thông tin  
kinh tế tài chính do bộ máy kế toán xử lý và tổng hợp 
là căn cứ quan trọng cho việc hình thành các quyết 
định của nhà quản lý. Vì vậy, các thông tin cung cấp 
phải đảm bảo tính kịp thời về thời gian, tính chính xác 
và độ tin cậy về thực trạng hoạt động của Petrolimex. 
Trên cơ sở đó giúp cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều 
hành ra quyết định kịp thời, hợp lý nhằm nâng cao 
hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn.

Bảo đảm việc thực hiện các chế độ pháp lý: Hệ thống 
kiểm soát nội bộ của Petrolimex được thực hiện để 
đảm bảo hoạt động của Petrolimex luôn tuân thủ các 
quy định của Pháp luật. 

Đảm bảo hiệu quả: Các thủ tục kiểm soát được thiết 
kế nhằm ngăn ngừa sự lặp lại không cần thiết của các 
nghiệp vụ gây ra sự lãng phí trong hoạt động và sử 
dụng kém hiệu quả các nguồn lực của Petrolimex.

QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (TIẾP THEO)

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN 
NỘI BỘ GẮN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (tiếp theo)

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA PETROLIMEX (tiếp theo)

Chức năng nhiệm vụ của hệ thống kiểm soát nội bộ
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KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT NỘI BỘ NĂM 2021

Trong năm 2021, Petrolimex tiếp tục lộ trình hoàn thiện 
hệ thống KSNB theo hướng ngày một kiểm soát tốt hơn 
các rủi ro thông qua các hoạt động cụ thể sau:

 ¾ Năm 2020 là năm hoạt động sản xuất kinh doanh bị 
ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid-19, sự 
biến động bất thường của giá dầu thế giới... do vậy 

Công cụ hỗ trợ 
kiểm soát nội bộ 
trong năm 2020

Hoạt động 
kiểm soát nội bộ 
năm 2020

Hệ thống công nghệ thông tin đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện công tác 
kiểm soát nội bộ của Tập đoàn. Cụ thể:

 ¾ Khối Công ty mẹ và 43 Công ty xăng dầu: Các hoạt động nghiệp vụ được thực hiện 
trên hệ thống SAP-ERP có phân quyền cho từng cán bộ nhân viên trong từng quy 
trình nghiệp vụ riêng biệt.

 ¾ Hệ thống Egas giúp kiểm soát số liệu hàng hóa, phát hành hóa đơn, tiền thu được 
từ bán hàng tại tất cả các cửa hàng xăng dầu trên toàn hệ thống Petrolimex.

 ¾ Đối với các khối kinh doanh khác, các đơn vị thành viên cũng đang nỗ lực trong 
việc áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý kinh doanh để đạt hiệu 
quả tốt nhất.

Thông qua việc giám sát, kiểm tra, đối chiếu hàng ngày dữ liệu trên hệ thống quản trị 
nguồn nhân lực SAP-ERP, EGAS, AGAS toàn bộ ba tầng kiểm soát của hệ thống kiểm 
soát nội bộ Tập đoàn giám sát việc thực hiện các Quy trình, quy định quản lý của Tập 
đoàn, kịp thời chấn chỉnh các vướng mắc, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm soát. 
Năm 2020 là năm hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch 
bệnh Covid-19, sự biến động bất thường của giá dầu thế giới, do vậy kết quả hoạt 
động sản xuất kinh doanh thay đổi bị tác động từng ngày, từng giờ.

Căn cứ kế hoạch kiểm tra năm 2020, Tập đoàn đã tiến hành 24 cuộc kiểm tra, giám sát 
chuyên đề, kiểm tra công tác quản lý, điều hành. Kết thúc các cuộc kiểm tra đã có văn 
bản chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời các tồn đọng.

Tập đoàn thường xuyên rà soát hệ thống các văn bản quy định quản lý nội bộ, kịp thời 
cập nhật sửa đổi tăng hiệu lực, hiệu quả kiểm soát. Năm 2020, Tập đoàn đã rà soát ban 
hành mới và sửa đổi 28 văn bản quy phạm quản lý nội bộ.

kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thay đổi, việc 
tổ chức kinh doanh, cách thức điều hành bị tác động 
mạnh. Năm 2021 và tương lai thế giới, nền kinh tế  
Việt Nam, môi trường kinh doanh vẫn tiếp tục thay đổi 
theo từng ngày, từng giờ. Nhận thức rõ sự biến động 
thường xuyên, mạnh mẽ của hoạt động sản xuất kinh 
doanh, mọi hoạt động kiểm soát tại ba tầng phòng 
ngự của hệ thống kiểm soát nội bộ cũng thích ứng 
với nguyên tắc theo sát diễn biến của SXKD để kiểm 
soát kịp thời. Liên tục update hệ thống quản trị dữ liệu 
SAP-ERP, EGAS, AGAS triệt để ứng dụng công nghệ, 
biến công nghệ trở thành công cụ đắc lực để tăng 
cường kiểm soát “trước và trong” các hoạt động sản 
xuất kinh doanh.

 ¾ Ban hành và thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra 
năm 2021: Kế hoạch kiểm tra được xây dựng nghiêm 
túc trên cơ sở đánh giá kỹ các nội dung trọng điểm 
cần tiến hành kiểm tra, rà soát lựa chọn kỹ các đơn vị 
và bố trí thời gian, nhân sự phù hợp để tối đa hóa hiệu 
quả công tác kiểm tra, giám sát tại đơn vị. 

 ¾ Ban hành và thực hiện kế hoạch ban hành văn bản 
2021, liên tục rà soát lại hệ thống kiểm soát nội bộ, 
các văn bản quy định, quy chế, quy trình nội bộ để bổ 
sung, chỉnh sửa cho phù hợp, nâng cao hiệu quả công 
tác quản lý.

QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (TIẾP THEO)

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN 
NỘI BỘ GẮN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (tiếp theo)
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Việc trả tiền lương, tiền thưởng và các thu nhập khác của Ban Tổng 
Giám đốc, Kế toán trưởng Tập đoàn được trả theo quy chế tiền lương, 
tiền thưởng và các quy định hiện hành của Tập đoàn theo quy định của 
Nhà nước. Tiền thưởng (nếu có) của Ban Quản lý, điều hành Tập đoàn 
sẽ được trích từ lợi nhuận sau thuế và thực hiện theo Quy chế quản lý 
Tài chính của Tập đoàn. Các thu nhập khác thực hiện theo quy định về 
chính sách đối với người lao động của Nhà nước và của Tập đoàn. Căn 
cứ phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao 
thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn năm 2020 được ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2020 thông qua. Số liệu tiền lương, thù lao được hưởng là:

Tiền lương, thù lao kiêm 
nhiệm của HĐQT tham gia và 
Ban Quản lý, điều hành (gồm 
Tổng Giám đốc, các Phó Tổng 
Giám đốc, Kế toán trưởng) là: 
9.419.758.000 đồng.

Tiền lương của các UVHĐQT 
chuyên trách, thù lao của các 
UVHĐQT kiêm nhiệm khác 
là: 3.220.679.000 đồng. Trong 
đó, tiền lương của các Thành 
viên HĐQT chuyên trách: 
2.761.966.000 đồng.

Tiền lương, thù lao của Ban 
Kiểm soát là: 3.677.237.000 
đồng. Các chi phí khác phục 
vụ cho hoạt động của Kiểm 
soát viên, Ban Kiểm soát, được 
thực hiện theo điều lệ, quy 
chế, quy định hiện hành của 
Tập đoàn. 

Công tác kiểm toán nội bộ đã được quan tâm xây dựng và triển khai tại 
Petrolimex từ rất sớm: Kiểm toán nội bộ là tầng phòng ngự thứ 3 của hệ 
thống kiểm soát nội bộ. Năm 2008, phòng kiểm toán nội bộ được thành 
lập thuộc Ban Điều hành của Tập đoàn. Từ năm 2011, khi Petrolimex 
chính thức trở thành Công ty Cổ phần, để phù hợp với cơ cấu tổ chức 
mới, Hội đồng Quản trị Petrolimex đã thành lập Ban Kiểm toán nội bộ 
trực thuộc Hội đồng Quản trị Petrolimex. Ban Kiểm toán nội bộ có chức 
năng chính là tham mưu, giúp việc cho Hội đồng Quản trị trong công 
tác kiểm tra, giám sát nội bộ toàn Tập đoàn, đưa ra các đánh giá độc lập 
cũng như các kiến nghị để hoàn thiện công tác quản lý của Tập đoàn.

Hoạt động kiểm toán nội bộ đảm bảo tính tuân thủ, góp phần nâng cao 
hiệu quả công tác quản lý để phục vụ cho sự Phát triển bền vững của 
Petrolimex. Hàng năm, bộ phận kiểm toán nội bộ triển khai công tác 
kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong 
toàn Tập đoàn. Năm 2020, Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện kiểm tra, 
giám sát tại 5 đơn vị trong Tập đoàn. Sau mỗi cuộc kiểm tra, giám sát, 
Kiểm toán nội bộ đều có đánh giá, phát hiện và kiến nghị để hoàn thiện 
công tác quản lý của các đơn vị. Kết quả kiểm toán nội bộ được báo cáo 
trực tiếp lên Hội đồng Quản trị Tập đoàn để chấn chỉnh và chỉ đạo các 
đơn vị triển khai thực hiện các kiến nghị để hoàn thiện công tác quản lý 
và giảm thiểu rủi ro cho hệ thống sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, trong 
năm 2020, Kiểm toán nội bộ cũng theo dõi giám sát công tác xây dựng 
các quy định, quy chế của Tập đoàn như quy chế quản lý tài chính của 
Công ty mẹ Tập đoàn, quy chế quản lý tài chính của các Công ty TNHH 
MTV thuộc Tập đoàn, quy chế hoạt động của Kiểm soát viên các công ty 
TNHH MTV,...

Hoạt động kiểm toán nội bộ không ngừng cập nhật kiến thức, quy định 
mới để làm tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ của mình: Năm 2020, thực 
hiện Nghị định 05/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động Kiểm 
toán nội bộ; Để kịp thời đưa các quy định của Nhà nước vào thực tế hoạt 
động tại doanh nghiệp, Petrolimex đã xây dựng và ban hành quy chế 
kiểm toán nội bộ, quy trình thực hiện kiểm toán nội bộ. Quy chế kiểm 
toán nội bộ của Petrolimex quy định các nguyên tắc cơ bản, nhiệm vụ, 
chức trách, hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ. Quy trình kiểm 
toán nội bộ đã cụ thể hóa cách thức làm việc, các bước tiến hành kiểm 
toán nội bộ, làm cơ sở cho việc thực hiện công tác kiểm toán nội bộ 
trong toàn Tập đoàn.

QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (TIẾP THEO)

HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ GẮN LIỀN VỚI PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG

THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BAN TGĐ, BKS

81Báo cáo Phát triển bền vững 2020 80



HỆ THỐNG CNTT ĐƯỢC DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN THEO 
CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN TRỊ 
VÀ ĐIỀU HÀNH 

Hệ thống CNTT được quan tâm, đầu tư, phát triển theo một chiến lược rõ ràng, sẵn sàng làm 
nền tảng hỗ trợ công tác quản trị điều hành kinh doanh giúp Petrolimex Phát triển bền vững, 
góp phần hiện thực hóa chiến lược kinh doanh của Petrolimex. Bao gồm có các hệ thống cốt 
lõi như sau:

Ứng dụng triển khai và sử dụng các phần mềm hỗ trợ làm việc từ xa, làm việc nhóm, làm 
việc trực tuyến qua các thiết bị công nghệ: Máy tính, di động,... tạo điều kiện cho CBCNV 
có thể trao đổi, phối hợp giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả. Đồng thời, góp 
phần tiết giảm chi phí, lịch trình công tác chỉ đạo điều hành kinh doanh, tiết kiệm chi 
phí truyền thông, giao dịch,...

Năm 2020, trước tình hình diễn biến vô cùng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, theo 
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu giãn cách xã hội nhưng vẫn phải đảm bảo 
kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và mục tiêu tăng 
trưởng, giữ vững vị thế của doanh nghiệp, Tập đoàn đã triển khai và đưa vào sử dụng hệ 
thống trực tuyến Microsoft Teams.

Tập đoàn đã triển khai thành công các ứng dụng của hệ thống làm việc online và đã đạt 
được một số thành tựu như: Công tác điều hành sản xuất kinh doanh đảm bảo cung cấp 
đủ xăng dầu cho xã hội và kế hoạch đã xây dựng; Tổ chức thành công đại hội cổ đông 
trực tuyến của Petrolimex và đã được các cổ đông đánh giá cao; Tổ chức thành công hội 
thảo hội nghị giữa Công ty Mẹ - Tập đoàn, các đơn vị thành viên, phòng ban nghiệp vụ 
và các đối tác trong và ngoài nước; Triển khai các chương trình đào tạo nội bộ online 
cho các cán bộ nghiệp vụ các phòng ban Công ty Mẹ - Tập đoàn, các đơn vị trực thuộc 
nhằm nâng cao và bổ sung các kiến thức hữu ích phục vụ cho chuyên môn nghiệp vụ 
theo từng lĩnh vực trọng yếu cho CBCNV.

Khép lại năm 2020 với nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng 
nhờ hệ thống CNTT đã được triển khai, duy trì và phát triển trong các năm vừa qua; hệ 
thống CNTT đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các cấp lãnh đạo có đủ thông 
tin, đủ công cụ để quản trị điều hành kinh doanh xuyên suốt từ Tập đoàn đến tất cả 
các đơn vị thành viên. Hệ thống CNTT được duy trì hoạt động an toàn và ổn định, sẵn 
sàng đáp ứng yêu cầu sử dụng 24/7, đáp ứng yêu cầu sử dụng trong mọi tình huống 
kể cả tình huống “giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19”, là nền tảng vững chắc giúp 
Petrolimex vượt qua các thách thức, khó khăn của dịch bệnh để hoàn thành kế hoạch 
sản xuất kinh doanh.

Ứng dụng kết 
nối trực tuyến 
Microsoft Teams

NĂM 2021 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO - SỐ HÓA ĐỂ TĂNG CƯỜNG 
HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KINH DOANH

Xác định vai trò quan trọng của CNTT trong bối cảnh phát 
triển chung của toàn cầu, Petrolimex tiếp tục thực hiện 
chiến lược chuyển đổi số, đẩy nhanh tiến trình áp dụng 
các tiến bộ khoa học kỹ thuật thế giới, các thành tựu của 
cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vào công tác quản trị 
điều hành kinh doanh xăng dầu trên toàn hệ thống.

Nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị điều hành kinh doanh 
của các cấp lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ bán 
hàng đến khách hàng, Petrolimex tiếp tục đẩy mạnh 
thực hiện chiến lược chuyển đổi số, bằng các dự án 
trọng điểm như triển khai hệ thống hỗ trợ ra quyết 
định, quản trị điều hành kinh doanh thông minh (BI), 
dữ liệu lớn (Big data), cung cấp thêm các tiện ích mua 
và thanh toán xăng dầu qua các phương thức hiện 
đại như bán hàng tự động, thanh toán qua thẻ, thanh 
toán qua thiết bị di động, chương trình tích điểm, tri ân 
khách hàng,...

Trong năm 2021, Petrolimex tiếp tục triển khai một số 
giải pháp công nghệ có tính chất trọng yếu làm cơ sở 
hạ tầng đáp ứng yêu cầu quản lý, quản trị trên phạm vi 
toàn Tập đoàn, đồng thời nghiên cứu triển khai bổ sung 
các giải pháp quản trị tiên tiến để hệ thống CNTT trở 
thành nền tảng cho sự phát triển của Tập đoàn trong các 
năm tiếp theo. Trong đó, tập trung đầu tư phát triển các 
chương trình, dự án ứng dụng sau:

 ¾ Triển khai phân hệ quản trị đất đai, tài sản cơ sở vật 
chất (PM: Plant maintenance), quản lý thông tin chi 
tiết về quá trình bảo dưỡng, tình trạng hoạt động của 
tài sản ghi nhận trên hệ thống SAP trên phạm vi toàn 
ngành. Trên cơ sở đó, các công ty có thể chủ động 
trong các kế hoạch sửa chữa định kỳ.

 ¾ Tiếp tục nâng cấp chương trình số hóa các văn bản, 
hồ sơ trên hệ thống e-Office cho các phòng ban của 
Công ty Mẹ - Tập đoàn, chữ ký điện tử.

 ¾ Tiếp tục bảo trì và nâng cấp hệ thống ứng dụng hỗ trợ 
làm việc từ xa, làm việc trực tuyến, hội nghị truyền hình 
để tiết kiệm chi phí trong công tác quản trị điều hành 
kinh doanh.

 ¾ Triển khai các ứng dụng mới trên hệ thống ERP-SAP 
như: Các nội dung quản trị, tính phí: Phí bảo hiểm; chi 
phí bảo quản, vận chuyển hàng tồn kho; lưu trữ, quản 
lý hóa đơn đầu vào...

 ¾ Triển khai hệ thống phần mềm cho khung QTRR của 
Tập đoàn. Đồng thời, ưu tiên phát triển phần mềm để 
QLRR có tác động trọng yếu đến hoạt động kinh doanh 
của Tập đoàn là rủi ro hàng tồn kho giá dầu. 

Để đạt được kết quả bước đầu quan trọng như vậy, trong 
quá trình triển khai các ứng dụng công nghệ, Tập đoàn 
đã kiên trì, nỗ lực vượt qua không ít những khó khăn như: 
Cơ sở vật chất kỹ thuật chưa đồng bộ, quy trình chưa 
chuẩn hóa nên phải mất rất nhiều công sức và thời gian 
trong việc thay đổi thói quen, đào tạo hướng dẫn người 
dùng cũng như quản trị rủi ro khi hệ thống mới đưa vào 
hoạt động chưa ổn định, bị sự cố, lỗi kỹ thuật,...

Với nền tảng CNTT vững chắc, Petrolimex sẽ tiếp tục 
củng cố, chú trọng đầu tư và phát triển để CNTT theo 
chiến lược chuyển đổi số đã đề ra và thực hiện trong các 
năm qua, duy trì và phát triển hệ thống CNTT góp phần 
hỗ trợ, bảo đảm công tác quản trị điều hành kinh doanh 
liên tục của Tập đoàn trong mọi tình huống, góp phần hỗ 
trợ Petrolimex thực hiện và tiến tới mục tiêu, chiến lược 
kinh doanh trong năm 2021 và các năm tiếp theo.
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MỐI QUAN HỆ BỀN VỮNG VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

 

CHÍNH PHỦ 
VÀ CÁC 

CƠ QUAN 
QLNN

ĐỊNH VỊ CÁC NHÓM BÊN LIÊN QUAN

KHÁCH 
HÀNG

ĐỐI TÁC

CỔ ĐÔNG, 
NHÀ ĐẦU TƯ

CBCNV, NLĐ

CỘNG 
ĐỒNG

Các bên liên quan là những đối tượng có khả năng ảnh hưởng tới hoạt động của Petrolimex, hoặc chịu ảnh hưởng từ 
hoạt động sản xuất kinh doanh của Petrolimex. Theo đó, các bên liên quan được Petrolimex xác định bao gồm:

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Petrolimex đã xác định rõ sự thành công của Tập đoàn phải gắn 
liền với việc xây dựng mối quan hệ bền vững với các bên liên quan. Các giá trị văn hóa cốt lõi về Giá 
trị thương hiệu (Di sản, Đa dạng, Phát triển, Nhân bản) và Tính cách thương hiệu (Lạc quan, Nhiệt 
huyết, Trách nhiệm, Tin cậy) là nguyên tắc trong việc xây dựng mối quan hệ bền vững của Tập đoàn 
Xăng dầu Việt Nam nhằm mang giá trị, lợi ích không ngừng gia tăng lâu dài cho các bên liên quan.

Chính phủ, các Cơ quan QLNN1

Cổ đông, Nhà đầu tư2

Khách hàng3

Đối tác4

4

1
5 2

63

Cộng đồng 5

CBCNV, NLĐ6

CAO
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THẤP

THẤP Mức độ ảnh hưởng từ Petrolimex
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PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐỐI VỚI SỰ THAM GIA CỦA 
BÊN LIÊN QUAN

Trong nội bộ Petrolimex
 ¾ Sự tin cậy, lòng nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và sự lạc quan là sợi dây kết nối 
giữa mỗi con người trong hệ thống Petrolimex; 

 ¾ Nhân lực là nguồn tài nguyên quý giá của doanh nghiệp, mỗi cá nhân đều nhận được 
sự hỗ trợ cần thiết nhằm phát huy tinh thần sáng tạo, nâng cao năng lực bản thân vì 
mục tiêu chung tạo động lực thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh;

 ¾ Mỗi cá nhân cần tuân thủ theo chính sách của Petrolimex trong khi nỗ lực để nâng 
cao hiệu quả kinh doanh và quảng bá cho hình ảnh của doanh nghiệp. 

Với đối tác
 ¾ Luôn nỗ lực để duy trì hình ảnh một Petrolimex đáng tin cậy, đầy nhiệt huyết trong 
tâm trí đối tác;

 ¾ Tuân thủ quy trình đàm phán, quy trình giao dịch trên tinh thần đối xử công bằng và 
trách nhiệm theo đúng quy tắc đạo đức với nhà cung cấp và bạn hàng để xây dựng 
mối quan hệ lâu dài và bền vững. 

Với pháp luật, Chính phủ và các Cơ quan quản lý Nhà nước
 ¾ Tuân thủ mọi quy định của pháp luật. Chủ động rà soát việc áp dụng, thi hành các 
văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý doanh nghiệp, từ đó liên tục cập nhật hệ 
thống văn bản quy phạm nội bộ;

 ¾ Chấp hành nghiêm túc, tích cực triển khai thực hiện mọi chính sách, chủ trương điều 
hành kinh doanh xăng dầu của Chính phủ, Bộ ngành, các Cơ quan quản lý Nhà nước 
để tạo sự đồng thuận trong xã hội và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. 

NGUYÊN TẮC TIẾP CẬN VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

MỐI QUAN HỆ BỀN VỮNG VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
(TIẾP THEO)

Với khách hàng
 ¾ Chủ động đặt ra những tiêu chuẩn cao nhất cho chất lượng sản phẩm, dịch vụ đưa ra 
thị trường, từ đó sẵn sàng cam kết rằng khách hàng có thể tin tưởng vào sản phẩm 
và dịch vụ của Petrolimex;

 ¾ Luôn quan tâm và lắng nghe nhu cầu khách hàng. Chủ động tìm giải pháp để xử lý 
kịp thời các vướng mắc trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ, sản phẩm của 
Petrolimex một cách lịch sự, công bằng để duy trì và củng cố sự tín nhiệm với thương 
hiệu Petrolimex. 

Với cộng đồng
 ¾ Cam kết đóng góp cho sự phát triển của đất nước thông qua các giá trị kinh tế;

 ¾ Cam kết đóng góp cho cộng đồng thông qua các chương trình thúc đẩy sự phát 
triển, phúc lợi và bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng các địa phương, các chương trình 
giáo dục thế hệ trẻ...

Với cổ đông, nhà đầu tư
 ¾ Cam kết phục vụ vì lợi ích cao nhất của cổ đông, đảm bảo mục tiêu bảo toàn và phát 
triển phần vốn góp của cổ đông cũng như tối đa giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp; 

 ¾ Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và minh bạch về hoạt động của doanh nghiệp. 
Duy trì các chương trình kiểm toán chuyên nghiệp và cam kết đưa ra các báo cáo 
chất lượng, chính trực và minh bạch. 
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MỐI QUAN HỆ BỀN VỮNG VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
(TIẾP THEO)

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐỐI VỚI SỰ THAM GIA CỦA 
BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CÁC BÊN LIÊN QUAN

Các bên  
liên quan Phương thức tiếp cận của Petrolimex Tần suất tham vấn Các mối quan tâm Một số điểm nhấn hành động của Petrlimex  

trong năm 2020

Chính phủ, 
Cơ quan 

QLNN

 ¾ Tiếp tục tích cực áp dụng, triển khai các các chủ 
trương, chính sách, quy định mới của Nhà nước;

 ¾ Tích cực tham gia và đóng góp ý kiến tại các hội 
nghị, hội thảo và các chương trình làm việc chuyên 
ngành;

 ¾ Tích cực tương tác, chủ động đề xuất và đóng góp 
ý kiến điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm  
pháp luật;

 ¾ Tham gia các hội nghị, các tổ chức, hiệp hội.  

 ¾ Thường xuyên, liên tục; 

 ¾ Thường xuyên, khi có yêu cầu; 

 ¾ Khi được yêu cầu; 

 ¾ Thường xuyên.

 ¾ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và triển khai, ủng 
hộ các chủ trương, chính sách của Nhà nước; 

 ¾ Tuân thủ quy định pháp luật; 

 ¾ Đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

 ¾ Nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của các cơ quan quản lý 
Nhà nước; Chủ động tham gia đóng góp ý kiến góp phần 
hoàn thiện Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh 
xăng dầu;

 ¾ Phối hợp với Tổng cục và các Cục Quản lý thị trường  
địa phương để triển khai hàng loạt các hoạt động kiểm tra, 
xử lý các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu; 

 ¾ Chủ động rà soát để sửa đổi bổ sung 17 văn bản quản lý 
nội bộ, gồm nhiều văn bản cốt lõi trọng quản lý điều hành 
trên cơ sở tuân thủ các quy định của Nhà nước, Pháp luật;

 ¾ Tuân thủ nghĩa vụ nộp NSNN.  

Cổ đông, 
Nhà đầu tư

 ¾ Gặp gỡ tham vấn tại ĐHCĐ trực tuyến; Trao đổi với 
các cổ đông lớn liên quan tới các dự án đầu tư; 

 ¾ Tổ chức các chương trình Roadshow, Gặp gỡ nhà 
đầu tư trực tuyến;

 ¾ Tham vấn, lấy ý kiến bằng văn bản, website, email, 
mạng xã hội...;

 ¾ Phát hành Báo cáo Thường niên, Báo cáo Phát triển 
bền vững.

 ¾ Định kỳ/ khi có phát sinh; 

 ¾ Khi có phát sinh; 

 ¾ Thường xuyên; 

 ¾ Định kỳ.  

 ¾ Đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư;

 ¾ Đảm bảo thông tin công khai, minh bạch và 
được cung cấp kịp thời; 

 ¾ Ổn định và gia tăng giá trị của doanh nghiệp 
và giá trị cổ phiếu trên sàn chứng khoán; 

 ¾ Không ngừng nâng cao năng lực quản trị 
doanh nghiệp;

 ¾ Đối xử bình đẳng, đảm bảo quyền lợi  
cổ đông.

 ¾ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 dưới  
hình thức trực tuyến;

 ¾ Các hoạt động roadshow, IR...;

 ¾ Tổ chức 68 lượt đón tiếp, làm việc với các nhà đầu tư;   

 ¾ Lộ trình trả cổ tức 2020: Tỷ lệ trả cổ tức năm 2020 dự kiến 
sẽ ở mức 12% và sẽ được ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả  
cổ tức năm 2020 tại ĐHCĐ thường niên năm 2021.

 ¾ Phát hành Báo cáo thường niên và Báo cáo Phát triển  
bền vững năm 2019.

Khách hàng 

 ¾ Cung cấp các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách 
hàng;

 ¾ Tham vấn lấy ý kiến, lắng nghe khách hàng qua 
website, email, mạng xã hội...;

 ¾ Cập nhật thông tin qua các phương tiện truyền 
thông đại chúng.

 ¾ Thường xuyên; 

 ¾ Thường xuyên; 

 ¾ Thường xuyên, khi có phát sinh. 

 ¾ Đảm bảo về chất lượng và minh bạch về 
thông tin sản phẩm;

 ¾ Danh mục sản phẩm đa dạng về chủng loại và 
giá cả, đáp ứng nhu cầu theo từng nhóm đối 
tượng khách hàng;

 ¾ Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng 
dịch vụ và quy trình bán hàng;

 ¾ Gia tăng tính tương tác và lắng nghe nhu cầu.

 ¾ Tiếp tục kinh doanh nhiên liệu chất lượng cao và tập trung 
nghiên cứu, phát triển các sản phẩm năng lượng mới, thân 
thiện với môi trường như LNG; 

 ¾ Tập trung nghiên cứu, sẵn sàng triển khai, áp dụng hình 
thức thanh toán không dùng tiền mặt trên diện rộng để 
tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng, nâng cao hiệu quả 
chăm sóc khách hàng.

Đối tác

 ¾ Đàm phán trong các chương trình làm việc, hội 
nghị trực tiếp/ trực tuyến;

 ¾ Tiếp nhận phản hồi qua các kênh email, điện thoại, 
văn bản.

 ¾ Thường xuyên; 

 ¾ Thường xuyên. 

 ¾ Hợp tác cùng phát triển;

 ¾ Thực hiện sản xuất kinh doanh có trách nhiệm. 

 ¾ Thường xuyên cung cấp thông tin và liên lạc;

 ¾ Chia sẻ khó khăn trong bối cảnh Nhà máy Lọc dầu  
trong nước liên tục gặp sự cố kĩ thuật, giá dầu diễn biến 
khó lường và thiên tai ảnh hưởng nghiêm trọng tới chuỗi 
cung ứng.
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MỐI QUAN HỆ BỀN VỮNG VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
(TIẾP THEO)

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐỐI VỚI SỰ THAM GIA CỦA 
BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)

Các bên  
liên quan Phương thức tiếp cận của Petrolimex Tần suất tham vấn Các mối quan tâm Một số điểm nhấn hành động của Petrlimex  

trong năm 2020

Cộng đồng

 ¾ Phối hợp với chính quyền địa phương;

 ¾ Phổ biến và nâng cao nhận thức về ATMT.

 ¾ Thường xuyên;

 ¾ Thường xuyên.

 ¾ Thực thi các quy định về môi trường đảm 
bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) và  
an toàn môi trường (ATMT) tại các công trình 
xăng dầu; 

 ¾ Sản phẩm có chất lượng tiên tiến, thân thiện 
với môi trường; 

 ¾ Hỗ trợ phát triển kinh tế, cơ sở vật chất, y tế, 
giáo dục... cho địa phương;

 ¾ Đóng góp vào ngân sách Nhà nước và sự phát 
triển của địa phương nơi các đơn vị thành 
viên Petrolimex hoạt động.

 ¾ Thực hiện sản xuất kinh doanh gắn liền với trách nhiệm 
bảo vệ môi trường, an toàn và an sinh xã hội. Năm 2020 
Petrolimex dành 82 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã 
hội hỗ trợ xây nhà tình thương, công trình giáo dục, y tế...;

 ¾ Ủng hộ công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 với tổng 
số tiền 14 tỷ đồng, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị 
lũ lụt với tổng số tiền 2,7 tỷ đồng. 

CBCNV, NLĐ

 ¾ Phản hồi và trao đổi qua email, hoặc điện thoại;

 ¾ Tổ chức các buổi làm việc trực tuyến; 

 ¾ Làm việc qua tổ chức công đoàn;

 ¾ Khảo sát ý kiến người lao động.

 ¾ Thường xuyên;

 ¾ Định kỳ;

 ¾ Thường xuyên;

 ¾ Thường xuyên.

 ¾ Đảm bảo nguồn thu nhập, chế độ phúc lợi và 
an toàn lao động; 

 ¾ Môi trường làm việc văn minh, không phân 
biệt đối xử;

 ¾ Được đào tạo, nâng cao năng lực, tay nghề và 
có cơ hội phát triển bản thân; 

 ¾ Được ghi nhận sự cống hiến, đóng góp.

 ¾ Thực hiện giảm 20% lương của cán bộ quản lý tại Văn 
phòng Tập đoàn, và 15% lương của cán bộ quản lý tại các 
đơn vị thành viên nhưng tiền lương, thu nhập của NLĐ, 
CBCNV vẫn được đảm bảo;

 ¾ Tổ chức hội nghị người lao động năm 2020;

 ¾ Tổ chức các chương trình tổng kết, chúc tết đầu năm,...

Nhằm tuân thủ các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, 
chống địch dịch Covid-19, năm 2020 Petrolimex tiếp tục triển khai các hoạt 
động tiếp cận với các bên liên quan trên cơ sở giảm thiếu tối đa các hoạt 
động tụ tập đông người, đảm bảo giãn cách xã hội. Chính vì vậy, các Hội 
nghị, Hội thảo theo cách thức truyền thống đã được Petrolimex tổ chức 
theo hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo tuân thủ công tác phòng, chống 
đại dịch nhưng vẫn tiếp cận được với các bên liên quan.
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03 PETROLIMEX VÀ
13 LĨNH VỰC TRỌNG YẾU

94 Ma trận các vấn đề trọng yếu

96 Một số thành tựu Phát triển bền vững năm 2020

98 Phân tích 13 lĩnh vực trọng yếu

100 Xã hội (GRI 400)

124 Môi trường (GRI 300)

138 Kinh tế (GRI200)



MA TRẬN CÁC VẤN ĐỀ TRỌNG YẾU

CÁC VẤN ĐỀ VỀ 
XÃ HỘI (GRI 400)

CÁC VẤN ĐỀ VỀ 
KINH TẾ (GRI 200) 

CÁC VẤN ĐỀ VỀ 
MÔI TRƯỜNG (GRI 300)

GRI 403: An toàn và sức 
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Xác định tổng thể các vấn đề có ảnh 
hưởng lớn đến hoạt động SXKD của 
Petrolimex, cũng như tác động đến 
mối quan tâm của các bên liên quan.

 ¾ Phân tích thị trường, phân tích ngành 
xăng dầu.

 ¾ Tham vấn ý kiến khách hàng, đối tác 
và cổ đông, nhà đầu tư, để tiến hành 
phân tích.

 ¾ Tham vấn ý kiến chuyên gia, đơn vị tư 
vấn trong các dự án chiến lược cụ thể.

Lập danh sách rút gọn các vấn đề trọng 
yếu ảnh hưởng tới Petrolimex và có tác 
động đến mối quan tâm của các bên 
liên quan.

 ¾ Lựa chọn các vấn đề trọng yếu được 
các bên liên quan quan tâm sau đó 
tiến hành thu thập ý kiến lãnh đạo 
Petrolimex.

 ¾ Căn cứ mức độ hợp lý, mức độ ưu 
tiên để lập danh sách rút gọn các 
vấn đề trọng yếu.

Lựa chọn và phân tích các vấn đề 
trọng yếu.

Xây dựng ma trận các vấn đề 
trọng yếu.

Rà soát, đánh giá phê duyệt các 
vấn đề trọng yếu.

Tiến hành lấy ý kiến của các bên 
liên quan về các vấn đề trọng yếu 
đã đưa vào báo cáo.
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MỘT SỐ THÀNH TỰU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2020

XÃ HỘI

MÔI TRƯỜNG

Hiệu quả kinh tế

Đạt mức lợi nhuận dương và tiệm cận kế hoạch SXKD năm 2020 trong bối cảnh  
đại dịch Covid-19 hoành hành, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn; Nộp NSNN vượt 5% 
so với kế hoạch. 

Quán quân doanh thu Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 4 năm liền. 

Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam.

Áp dụng khoa học kỹ thuật 
vào quản trị điều hành Triển khai TEAMS (làm việc, họp trực tuyến).

Sự hiện diện  
trên thị trường

Hiện cả nước có mạng lưới bán lẻ với hơn 14.000 cửa hàng xăng dầu thuộc tất cả các 
thành phần kinh tế, trong đó có hơn 5.500 cửa hàng xăng dầu (*) thuộc hệ thống 
phân phối của Petrolimex; Hệ thống các Tổng Công ty/ Công ty thành viên hoạt 
động trong các lĩnh vực xăng dầu, vận tải, hóa dầu, nhiên liệu hàng không, bảo hiểm, 
ngân hàng,... có mặt trên khắp các tỉnh, thành trên toàn quốc cũng như nước ngoài.

Hoàn thành thiết kế, triển khai thí điểm nâng cấp ứng dụng nhận diện thương hiệu 
mới Petrolimex theo hướng cửa hàng hiện đại, khang trang.

(*): Bao gồm CHXD sở hữu trực tiếp ~2.700 và các CHXD đại lý, nhượng quyền.

Tác động kinh tế  
gián tiếp

Ủng hộ 14 tỷ đồng cho công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. 

Ủng hộ 2,7 tỷ đồng cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai.

Giải quyết việc làm cho 25.392 lao động (toàn Tập đoàn) trên khắp mọi miền đất nước. 

Đóng góp ngân sách nhà nước 38.620 tỷ đồng.

Đảm bảo việc làm  
và thu nhập

Đảm bảo việc làm, tiền lương và thu nhập cho 25.392 người lao động (toàn Tập 
đoàn) trong bối cảnh đại dịch Covid-19 kéo dài từ đầu năm.

Mối quan hệ lao động 
và quản lý

Công tác đào tạo, giáo dục tuân thủ quy định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong 
phòng, chống đại dịch Covid-19.

Gương mẫu trong thực hiện chia sẻ: Thực hiện giảm lương cán bộ quản lý tại Công 
ty Mẹ - Tập đoàn: giảm 20% mức lương chức danh trên thang bảng lương; tại đơn vị 
giảm 15% mức lương chức danh trên thang bảng lương.

Tiền lương của CBCNV vẫn được đảm bảo.

Giáo dục và Đào tạo

Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng trong năm 2020, Tập đoàn vẫn linh 
hoạt áp dụng các hình thức đào tạo phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các 
học viên trong quá trình tham gia đào tạo, có chủ trương rõ ràng về nhiệm vụ cập 
nhật và nâng cao trình độ cho người lao động, bao gồm các cấp quản lý, lao động 
gián tiếp và lao động trực tiếp.

An toàn sức khỏe 
khách hàng

Tất cả các biện pháp an toàn Petrolimex áp dụng tại các cơ sở xăng dầu đều nhằm 
đảm bảo an toàn từ khâu tạo nguồn đến khâu bán hàng, hạn chế tối thiểu hơi xăng 
bay ra ngoài để không ảnh hưởng đến khách hàng mua hàng.

Trong bối cảnh dịch bệnh, để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Petrolimex 
nói chung và các CHXD nói riêng được diễn ra bình thường, Petrolimex đã xây dựng 
phương án tổ chức làm việc kết hợp phòng, chống dịch nhằm bảo vệ an toàn cho 
CBCNV làm việc tại cửa hàng và khách hàng đến mua hàng.

An toàn sức khỏe  
nghề nghiệp

Tập đoàn đã triển khai nhiều chính sách nhằm đưa ra cách thức ngăn ngừa, ATLĐ, bảo 
hộ lao động đối với từng điều kiện làm việc của nhân viên, cam kết thực hiện đúng 
tiêu chuẩn ATLĐ và chuẩn bị cho việc giải quyết các tình huống rủi ro có thể xảy ra.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để người lao động yên tâm làm việc 
trong điều kiện có nhiều rủi ro hiện nay, Tập đoàn và các đơn vị đã thực hiện trang bị 
và áp dụng các biện pháp phòng dịch cho người lao động như: Trang bị khẩu trang, 
các loại vitamin, nước rửa tay, phun khử khuẩn, hỗ trợ người lao động khi bị cách ly, 
điều trị khi nhiễm Covid-19...

Phòng chống thiên tai

Với các phương thức quản trị bài bản, có tầm nhìn, mặc dù năm 2020 có thời tiết cực 
đoan, dị biệt, Petrolimex đã chủ động có giải pháp khắc phục, khai thác nguồn lực 
tại chỗ, giảm thiểu thiệt hại tối đa do bão lũ. Các quy định vận hành, các phương án 
Phòng chống thiên tai đã được xây dựng tốt, do đó đã không xảy ra các sự cố tràn 
đổ, rò rỉ ra môi trường trong tình huống thiên tai, lũ lụt.

Tuân thủ pháp luật 
về môi trường

Năm 2020, toàn hệ thống Petrolimex không xảy ra bất cứ hành vi vi phạm pháp luật 
môi trường nào, góp phần tiết kiệm chi phí đồng thời khẳng định trách nhiệm xã 
hội của Petrolimex.

Quản lý phát thải

Trong khi tổng sản lượng xăng dầu Petrolimex xuất bán giảm 5,2% so với năm 2019, 
tổng lượng khí thải CO gián tiếp ra môi trường của toàn bộ hệ thống Petrolimex 
năm 2020 giảm hơn 24 nghìn tấn (bằng 120% so với năm 2019), nhờ vào việc chủ 
động cung cấp các sản phẩm sạch, thân thiện với môi trường như DO 0,001S - V và 
RON 95 - IV.

Quản lý các sự cố tràn dầu Năm 2020, Petrolimex không ghi nhận sự cố tràn dầu đáng kể ra môi trường.

KINH TẾ
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GRI 400 
XÃ HỘI

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ CHUNG

 ¾ Người chịu trách nhiệm cao nhất trong các công tác thuộc vấn đề GRI 401, 402, 
403, 404 và 416 là Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

 ¾ Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức Công đoàn là cơ quan giám sát để kiến 
nghị kịp thời nhằm đảm bảo các yêu cầu này được tuân thủ trong thực tế.

 ¾ Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Ban Nữ công tham mưu và giúp việc cho 
HĐQT và Ban TGĐ trong việc thực thi các công tác này.

Người chịu trách nhiệm cao nhất và nguồn lực thực hiện

Các quy chế đã được ban hành

 ¾ Quy chế Quản lý công tác đào tạo.

 ¾ Thỏa ước lao động tập thể.

Mục tiêu Petrolimex hướng đến

 ¾  Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, công bằng và tạo 
điều kiện tốt nhất để mỗi cá nhân phát triển. 

 ¾ Cải thiện, nâng cao kết quả hoạt động và chất lượng dịch vụ của Petrolimex.

Toàn bố số liệu trong GRI 400 là của Công ty mẹ và 
43 công ty xăng dầu khu vực.
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Xây dựng và đào tạo đội ngũ làm việc hiệu quả, mang 
đậm bản sắc văn hóa Petrolimex, cùng nhau giữ vững vị 
thế dẫn đầu của Petrolimex trên thị trường trong nước và 
nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Năm 2020, các yếu tố bất lợi liên tục xuất hiện đã ảnh 
hưởng toàn diện đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Dịch Covid-19 lan rộng trên 
phạm vi toàn cầu từ đầu năm 2020, đến thời điểm hiện 
tại vẫn tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, ngành kinh 
doanh xăng dầu toàn thế giới gặp khó khăn, thua lỗ. Bên 
cạnh đó, năm 2020 cũng chứng kiến thiên tai, lũ lụt xảy ra 
liên tiếp và bất thường tại khu vực miền Trung. 

Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng từ những yếu tố bất lợi 
nêu trên nhưng Petrolimex nỗ lực quyết tâm thực hiện 
đồng thời mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh hiệu 
quả, vừa duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh; đặc 
biệt đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động yên 

tâm công tác và làm việc; không có người lao động của 
Petrolimex bị mất việc làm vì dịch Covid-19. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để người 
lao động yên tâm làm việc trong điều kiện có nhiều rủi 
ro, việc đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động 
trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là biện 
pháp quan trọng hàng đầu; Tập đoàn đã có văn bản chỉ 
đạo kịp thời, với các nội dung cụ thể như sau:

 ¾ Đơn vị xây dựng và thực hiện các phương án SXKD 
phù hợp với điều kiện cụ thể; bố trí, sắp xếp công việc, 
lao động hợp lý để phát huy và khai thác tốt nhất khả 
năng, năng lực của người lao động;

 ¾ Không được chấm dứt HĐLĐ đối với người lao động 
(trừ trường hợp do người lao động có đơn đề nghị 
chấm dứt HĐLĐ vì lý do cá nhân) vì lý do diễn ra dịch 
bệnh dẫn đến không hoàn thành nhiệm vụ và các  
lý do khác.

Petrolimex xác định con người là nguồn lực quan trọng nhất quyết 
định đến sự Phát triển bền vững của Tập đoàn. Do vậy, Petrolimex 
luôn đặt con người vào vị trí trung tâm trong mọi hoạt động, và 
xem doanh nghiệp là môi trường để con người phát huy tối đa tài 
năng vốn có.

Đảm bảo thu nhập từ tiền lương và có tính 
chất lương (bao gồm: Tiền lương, chế độ 
BHXH, BHYT, BHTN...) cho người lao động 
không thấp hơn tiền lương chức danh của 
người lao động. 

Các chế độ khác: Đảm bảo mọi quyền lợi, 
chế độ cho người lao động như khi đi làm.

Lãnh đạo đơn vị phối hợp với Ban chấp 
hành Công đoàn cơ sở đơn vị quán triệt 
tới CBCNV đơn vị phát huy truyền thống 
tốt đẹp tương thân, tương ái, có biện 
pháp thực hiện chia sẻ, động viên về 
tinh thần và hỗ trợ giúp đỡ về vật chất 
(đối với các trường hợp có khó khăn) 
để người lao động yên tâm công tác và 
điều trị (nếu không may bị nhiễm bệnh). 
 
Tiền lương của người lao động khi thực 
hiện phương án luân phiên làm việc tại 
cơ quan và làm việc tại nhà: Tiền lương khi 
người lao động làm việc ở nhà và khi làm 
việc ở cơ quan là như nhau.

GRI 401. ĐẢM BẢO VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP

Đảm bảo thu nhập cho người lao động: Đảm bảo quyền lợi, chế độ 
cho người lao động trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 
trên tinh thần tương thân, tương ái; đảm bảo tiền lương hợp lý cho 
người lao động trực tiếp SXKD.

Đối với người lao động trực tiếp SXKD: Về 
nguyên tắc, người lao động hưởng lương 
theo sản lượng giao khoán, năng suất lao 
động, kết quả công việc..., tuy nhiên trong 
thời gian dịch bệnh diễn ra đơn vị có trách 
nhiệm đảm bảo tiền lương cho người lao 
động, cụ thể như sau:

 ¾ Trường hợp người lao động hoàn thành 
trên 90% sản lượng giao khoán, năng 
suất lao động, kết quả công việc...: Trả 
lương theo kết quả lao động của người 
lao động theo quy định tại Quy chế trả 
lương của đơn vị;

 ¾ Trường hợp do ảnh hưởng của dịch 
Covid-19 dẫn đến người lao động hoàn 
thành dưới 90% sản lượng giao khoán, 
năng suất lao động, kết quả công 
việc...: Đơn vị xác định và hỗ trợ để trả 
lương cho người lao động không thấp 
hơn 90% tiền lương chức danh công 
việc hoặc tiền lương thực tế của tháng 
trước liền kề với tháng bắt đầu có dịch 
Covid-19.
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TỔNG QUAN LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG 

Tính đến 31/12/2020, tổng số CBCNV của Petrolimex là 25.392 người - toàn Tập đoàn (tại ngày 31/12/2019: 24.009 
người). Số CBCNV của riêng khối kinh doanh xăng dầu là 18.469 người, tăng 0,9 % so với năm 2019, trong đó: 

ĐVT: Người 

CƠ CẤU TỔNG SỐ CÁN BỘ QUẢN LÝ CBCNV KHÁC

Tổng lao động 18.469 202 18.267

Theo tuổi

Từ 30 trở xuống 5.071 0 5.071

Từ 31 - 55 12.963 111 12.852

Trên 55 435 91 344

Theo giới tính
Nam 12.606 169 12.437

Nữ 5.863 33 5.830

Theo trình độ

Trên Đại học 413 55 358

Đại học, Cao đẳng 7.659 147 7.512

Cao đẳng trở xuống 10.397 0 10.397

Nhân viên tuyển mới 1.158 0 1.158

Nhân viên giảm trong giai đoạn báo cáo 990 0 990

68%32%28%2%70% 42%2%56%

CƠ CẤU NHÂN SỰ 
THEO ĐỘ TUỔI

Từ 30 tuổi trở xuống

Từ 31 - 55 tuổi

Trên 55 tuổi

CƠ CẤU NHÂN SỰ 
THEO GIỚI TÍNH

Nam

Nữ

CƠ CẤU NHÂN SỰ 
THEO TRÌNH ĐỘ

Trên Đại học

Đại học, Cao đẳng

Cao đẳng trở xuống

GRI 401. ĐẢM BẢO VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP (TIẾP THEO)

CBCNV năm 2020

(tính riêng khối kinh doanh 
xăng dầu)

18.469 người
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GRI 401-1: TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ VÀ THÔI VIỆC TẠI 
PETROLIMEX

Petrolimex có chính sách tuyển dụng lao động phù hợp, 
đáp ứng nhu cầu sử dụng đối với từng nhóm đối tượng ở 
từng bộ phận, đơn vị trong Petrolimex, phát huy tính chủ 
động của các đơn vị nhưng cần đảm bảo tính thống nhất 
trong toàn Tập đoàn. Công tác tuyển dụng được kiểm 
soát chặt chẽ, dựa trên yêu cầu thực tế từ nhiệm vụ, khối 
lượng công việc và phải đảm bảo lao động sau tuyển 
dụng được bố trí đúng người, đúng việc nhằm đạt năng 
suất, hiệu quả cao. Năm 2020, Petrolimex tuyển dụng 
mới là 1.158 người, trong đó: Lao động trẻ từ 30 tuổi trở 
xuống chiếm 68%, lao động từ 31 đến 55 tuổi chiếm 31%, 

TỔNG SỐ NHÂN SỰ 
TUYỂN DỤNG MỚI

NGƯỜI NGƯỜI

1.158
TỔNG SỐ LAO 
ĐỘNG GIẢM

990

lao động trên 55 tuổi chiếm 1%; lao động nam chiếm 
tỷ lệ 77%, lao động nữ chiếm tỷ lệ 23%; lao động tuyển 
dụng tại miền Bắc chiếm tỷ lệ 36%, tại miền Trung chiếm 
tỷ lệ 26%, tại miền Nam chiếm tỷ lệ 38%.

Số lao động giảm trong năm 2020 là 990 người, trong đó: 
Lao động nghỉ hưu chiếm tỷ lệ 24%, lao động chấm dứt 
HĐLĐ chiếm tỷ lệ 75%, lao động kỷ luật sa thải chiếm tỷ 
lệ 1%; lao động nam chiếm 79%, lao động nữ chiếm 21%; 
số lao động giảm tại miền Bắc chiếm 41%, tại miền Trung 
chiếm 23%, tại miền Nam chiếm 36%.

GRI 401. ĐẢM BẢO VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP (TIẾP THEO)

68% 75% 41%

36% 77% 79%

1% 1%

23%

26%

31% 24% 36%

38% 23% 21%

NHÂN SỰ TUYỂN MỚI 
THEO ĐỘ TUỔI

Từ 30 tuổi trở xuống

31 - 55 tuổi

Trên 55 tuổi

NHÂN SỰ THÔI VIỆC 
THEO LÝ DO

Chấm dứt HĐLĐ

Nghỉ hưu

Kỷ luật sa thải

NHÂN SỰ THÔI VIỆC 
THEO VÙNG MIỀN

Bắc

Trung

Nam

NHÂN SỰ TUYỂN MỚI 
THEO VÙNG MIỀN

Bắc

Trung

Nam

NHÂN SỰ TUYỂN MỚI 
THEO GIỚI TÍNH

Nam

Nữ

NHÂN SỰ THÔI VIỆC 
THEO GIỚI TÍNH

Nam

Nữ
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GRI 401-2: PHÚC LỢI CUNG CẤP CHO NHÂN VIÊN 
TOÀN THỜI GIAN

GRI 401. ĐẢM BẢO VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP (TIẾP THEO)

Con người là một trong các yếu tố then chốt của sự thành công trong kinh doanh của 
Petrolimex. Vì vậy, Petrolimex luôn chú trọng đến các chế độ, chính sách chăm lo cho  
nhân viên.

Tổng số lao động nghỉ thai sản năm 2020 là 510 người, trong đó lao 
động nữ nghỉ là 418 người chiếm 2,3 % tổng số lao động, lao động nam 
có vợ sinh con nghỉ thai sản là 92 người. Tổng số lao động đã quay lại 
làm việc sau thời gian nghỉ thai sản là 365 người, trong đó lao động nữ 
là 273 người, lao động nam là 92 người (số lao động còn lại nghỉ thai sản 
chưa quay lại làm việc do nghỉ sang năm sau).

Petrolimex đảm bảo bố trí sắp xếp người lao động sau thời gian nghỉ 
thai sản được làm công việc theo đúng quy định của pháp luật lao động.

GRI 401-3: NGHỈ THAI SẢN

Trong năm 2020, Petrolimex đã có những điều chỉnh 
trong chính sách lương, thưởng để phù hợp với hoạt 
động kinh doanh trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19 và quy định của Chính phủ, đảm bảo sự ổn định 
tiền lương, thu nhập của cán bộ công nhân viên, người 
lao động, cụ thể chính sách tiền lương, như sau:

 ¾ Nguyên tắc đảm bảo quyền lợi, chế độ cho người lao 
động trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, 
trên tinh thần tương thân, tương ái.

 ¾ Hỗ trợ đối với các trường hợp không may bị nhiễm 
bệnh phải điều trị hoặc phải cách ly y tế, phải tự theo 
dõi sức khỏe ở nhà hoặc bị ốm đau phải ở nhà điều 
trị; đảm bảo tiền lương hợp lý cho người lao động 
trực tiếp SXKD: Thu nhập từ tiền lương và có tính 
chất lương (bao gồm: tiền lương, chế độ BHXH, BHYT, 
BHTN...) cho người lao động không thấp hơn tiền 
lương chức danh của người lao động. Các chế độ khác 
được đảm bảo mọi quyền lợi, chế độ cho người lao 
động như khi đi làm.

 ¾ Đối với người lao động trực tiếp SXKD: Về nguyên tắc, 
người lao động hưởng lương theo sản lượng giao 
khoán, năng suất lao động, kết quả công việc..., tuy 

nhiên trong thời gian dịch bệnh diễn ra trường hợp 
người lao động hoàn thành dưới 90% sản lượng giao 
khoán, năng suất lao động, kết quả công việc...: Hỗ trợ 
để trả lương cho người lao động không thấp hơn 90% 
tiền lương chức danh công việc hoặc tiền lương thực 
tế của tháng trước liền kề với tháng bắt đầu có dịch 
Covid-19.

 ¾ Tiền lương của người lao động khi thực hiện phương 
án luân phiên làm việc tại cơ quan và làm việc tại nhà là  
như nhau.

 ¾ Cán bộ quản lý cần nêu cao tinh thần gương mẫu trong 
mọi hoạt động của Tập đoàn, đơn vị, đặc biệt trong 
công tác phòng, chống dịch Covid-19; gương mẫu 
trong thực hiện chia sẻ: Thực hiện giảm lương cán bộ 
quản lý tại Công ty Mẹ - Tập đoàn giảm 20% mức lương 
chức danh trên thang bảng lương; Tại đơn vị giảm 15% 
mức lương chức danh trên thang bảng lương.

 ¾ Khi nghỉ ốm, thai sản: Petrolimex thực hiện đầy đủ, 
kịp thời đảm bảo đúng theo quy định BHXH, người 
lao động Petrolimex còn được tạo các điều kiện nghỉ 
ngơi, phục hồi sức khỏe khi có nhu cầu phù hợp theo 
điều kiện từng đơn vị.

Cán bộ công nhân viên của Petrolimex được hưởng các 
chế độ khác từ nguồn Quỹ phúc lợi và từ các quy định cụ 
thể trong Thỏa ước lao động Tập thể. Ngoài ra, Petrolimex 
thực hiện chi từ nguồn chi có tính chất phúc lợi tương 
đương 01 tháng lương (theo quy định của Chính phủ) để 
chi những khoản như mua bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, 
tham quan nghỉ mát, hỗ trợ tàu xe dịp lễ, Tết,... cho người 
lao động. Mức chi và nội dung chi phụ thuộc vào điều 
kiện thực tế của các đơn vị được quy định cụ thể trong 
Thỏa ước lao động tập thể của mỗi đơn vị.

(Xem thêm chi tiết về các phúc lợi cho nhân viên tại GRI 402)

Petrolimex thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với 
người lao động theo quy định. Petrolimex ký hợp đồng 
lao động với 100% người lao động thuộc đối tượng phải 
ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao 
động. Petrolimex thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm 
theo quy định của luật lao động như: BHXH, BHYT, BHTN, 
BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trợ cấp hưu trí, 
thai sản,...

CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM

CHÍNH SÁCH LƯƠNG, THƯỞNG

CÁC PHÚC LỢI KHÁC
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Công ty mẹ - Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã nghiêm 
túc tuân thủ các chỉ đạo của các cơ quan QLNN, đồng 
thời chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống đại 
dịch Covid-19 gắn với việc xây dựng kế hoạch làm việc 
linh hoạt, hiệu quả. Qua đó đảm bảo an toàn cho CBCNV, 
khách hàng và đồng thời đảm bảo tính liên tục, không 
gián đoạn quá trình SXKD.

Năm 2020, lĩnh vực công nghệ thông tin tiếp tục được 
quan tâm đầu tư và là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác 
điều hành, quản trị doanh nghiệp đồng bộ trong toàn hệ 
thống. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 
hoạt động quản lý, điều hành của Tập đoàn: Khai thác 
tối đa hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin, tận dụng hệ 
thống cơ sở vật chất ERP_SAP, EGAS để tổng hợp thông 
tin, phân tích số liệu phục vụ công tác quản lý, quản trị.

Trong năm, Tập đoàn đã hoàn thành Đề án chiến lược 
phát triển CNTT, công tác chuyển đổi số đã được Tập 
đoàn triển khai từng bước như: Sử dụng và vận hành ổn 
định hệ thống họp trực tuyến - TEAMS giữa Tập đoàn và 
43 CTXD thành viên; tăng cường các hội nghị, đào tạo 
trực tuyến; cùng với việc tổ chức thành công Đại hội cổ 
đông trực tuyến đã giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và 
hỗ trợ công tác quản trị, điều hành trong thời gian dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, hàng loạt các 
ứng dụng được mở rộng và bổ sung như: Phân hệ quản 
lý tài nguyên đất, quản lý hao hụt và quản lý tài sản cố 
định trên ERP_SAP; Module số hóa hồ sơ, tài liệu trên 
E-Office. Cán bộ quản lý cần nêu cao tinh thần gương 
mẫu trong mọi hoạt động của Tập đoàn, đơn vị, đặc biệt 
trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; gương mẫu 
trong thực hiện chia sẻ: Thực hiện giảm lương cán bộ 
quản lý tại Công ty Mẹ - Tập đoàn giảm 20% mức lương 
chức danh trên thang bảng lương; Tại đơn vị giảm 15% 
mức lương chức danh trên thang bảng lương.

GRI 402. MỐI QUAN HỆ LAO ĐỘNG - QUẢN LÝ

Hàng năm, các đơn vị đều tổ chức Hội nghị Người lao động để tổng hợp các kiến nghị 
của cán bộ công nhân viên. Các kiến nghị được giải quyết thỏa đáng nhằm xây dựng 
và củng cố mối quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp giữa cán bộ 
công nhân viên và người sử dụng lao động. Đồng thời, Hội nghị còn nhằm xây dựng 
và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; các nội quy, quy chế, Thỏa 
ước lao động tập thể; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, bảo hộ lao động, nâng 
lương, nâng bậc,...

Hội nghị Người lao động thực sự là hoạt động sinh hoạt dân chủ, cùng đối thoại, tham 
gia xây dựng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc và 
đời sống. Qua đó quyền dân chủ của cán bộ công nhân viên được phát huy, các nhu 
cầu chính đáng của người lao động được giải quyết thỏa đáng, người lao động yên 
tâm công tác, gắn bó với doanh nghiệp.

100% các công ty trong Tập đoàn xây dựng và tiến hành ký kết Thỏa ước lao động tập 
thể theo đúng quy định của pháp luật lao động và đăng ký với cơ quản quản lý địa 
phương trước khi thực hiện. Nội dung trong Thỏa ước lao động tập thể được khuyến 
khích xây dựng có những điều khoản quy định có lợi hơn cho người lao động.

Ví dụ đối với Công ty mẹ - Tập đoàn: Ngày 6/3/2020, Công ty mẹ - Tập đoàn đã tiến hành 
ký kết Thỏa ước lao động tập thể. Theo đó, những nội dung thỏa thuận trong Thỏa ước 
lao động tập thể có lợi hơn cho người lao động so với Bộ luật lao động, cụ thể:

Mức lương thấp nhất trả cho người lao động cao hơn mức lương tối thiểu Vùng Nhà 
nước quy định ít nhất là 15%.

THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG 
TẬP THỂ

HỘI NGHỊ NGƯỜI 
LAO ĐỘNG

Trợ cấp đối với CBCNV

CBCNV nghỉ ốm đau, thai sản theo chế độ của Nhà nước: 
Ngoài chế độ BHXH theo quy định hiện hành của Nhà 
nước, còn được trợ cấp 02 tháng lương cơ sở cho mỗi 
tháng nghỉ thai sản hoặc ốm đau; người lao động ốm 
đau dài ngày được trợ cấp 02 tháng lương cơ sở cho mỗi 
tháng nghỉ ốm đau, nhưng không quá 12 tháng.

CBCNV nghỉ hưởng chế độ hưu trí: Được hưởng 03 tháng 
tiền lương theo mức lương hiện hưởng trước khi nghỉ 
hưu.

Ngoài các chế độ Bảo hiểm bắt buộc theo quy định hiện 
hành của Nhà nước, tùy theo nguồn kinh phí, Tổng Giám 
đốc thực hiện mua “Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe” đối với 
CBCNV.

Hàng năm, Tổng Giám đốc căn cứ hiệu quả kinh doanh 
của Tập đoàn tạo điều kiện và chi hỗ trợ kinh phí để người 
lao động đi thăm quan, nghỉ mát; hỗ trợ tiền tàu xe đi lại 
trong các dịp Lễ, Tết đối với CBCNV từ nguồn chi có tính 
chất phúc lợi của Tập đoàn.

Công nhân viên chức, lao động khi ốm đau được Y tế Tập 
đoàn tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục giấy tờ và hỗ 
trợ phương tiện đưa, đón (nếu có điều kiện) để đi khám 
và điều trị tại bệnh viện đã đăng ký ghi trong Thẻ Bảo 
hiểm y tế.

Trợ cấp khi nghỉ hưu trước tuổi: CBCNV đã đủ thời gian 
đóng Bảo hiểm xã hội để nghỉ hưu mà chưa đủ tuổi đời 
nhưng sức khỏe hoặc năng lực, trình độ không đáp ứng 
được yêu cầu công việc được giao, hoặc có nguyện vọng 
nghỉ hưu trước tuổi, khi nghỉ hưu trước tuổi sẽ được trợ 
cấp theo quy định phù hợp với từng thời kỳ.

Ngoài ra, Tổng Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn 
Cơ quan Tập đoàn thống nhất trích từ Quỹ Phúc lợi theo 
khả năng thực tế để thực hiện một số chế độ đãi ngộ đối 
với người lao động và thực hiện một số chính sách xã hội 
khác nhằm mục đích động viên lao động đang công tác 
và đã nghỉ hưu thuộc Tập đoàn, như: Tặng quà các dịp lễ 
Tết, thưởng cho con em người lao động đang làm việc tại 
Tập đoàn đạt thành tích cao trong học tập, thăm hỏi ốm 
đau,... (Các khoản chi chi tiết xem tại GRI 201).
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GRI 403. AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

Kinh doanh ngành hàng xăng dầu với những mặt hàng 
tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao, Lãnh đạo Petrolimex, 
Lãnh đạo các đơn vị thành viên, Công đoàn Xăng dầu 
Việt Nam và các Công đoàn cơ sở (CĐCS) đã xác định: 
Mọi sơ suất trong hoạt động sản xuất kinh doanh nếu 
để xảy ra mất an toàn sẽ là thảm họa ảnh hưởng lớn đến 
sức khỏe, tính mạng của con người, tài sản, an ninh trật 
tự, môi trường của cộng đồng,... Vì vậy, Tập đoàn đã triển 
khai nhiều chính sách nhằm đưa ra cách thức ngăn ngừa, 
đảm bảo an toàn lao động (ATLĐ), bảo hộ lao động đối 
với từng điều kiện làm việc của nhân viên, cam kết thực 
hiện đúng tiêu chuẩn ATLĐ và chuẩn bị cho việc giải 
quyết các tình huống rủi ro có thể xảy ra.

Tập đoàn quản lý công tác ATVSLĐ bằng Quy chế ATVSLĐ 
ban hành kèm theo Quy định số 035/PLX-QĐ-HĐQT 
ngày 11/01/2017. Theo đó, tại mỗi đơn vị phải bố trí cán 
bộ chuyên trách/bán chuyên trách làm công tác ATVSLĐ, 
thành lập Hội đồng/Ban chỉ đạo về công tác ATVSLĐ 
trong đó có thành phần là Đại diện người sử dụng lao 
động; Đại diện BCH Công đoàn cơ sở; Người làm công 
tác ATVSLĐ, Người làm công tác y tế ở cơ sở sản xuất  
kinh doanh.

CHÍNH SÁCH VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, để người lao động yên tâm làm việc trong điều kiện có 
nhiều rủi ro hiện nay, Tập đoàn và các đơn vị đã thực hiện trang bị và áp dụng các biện pháp phòng dịch cho 
người lao động như: Trang bị khẩu trang, các loại vitamin, nước rửa tay, phun khử khuẩn, hỗ trợ người lao động 
khi bị cách ly, điều trị khi nhiễm Covid-19... 

CÁC BỘ PHẬN PHỤ TRÁCH AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

Tại các đơn vị bố trí người (chuyên trách hoặc bán 
chuyên trách) làm công tác ATVSLĐ, hoặc thành lập bộ 
phận quản lý công tác ATVSLĐ tại cơ sở, bảo đảm các yêu 
cầu tối thiểu sau đây:

 ¾ Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng dưới 300 người 
lao động, phải bố trí ít nhất 01 người làm công tác 
ATVSLĐ theo chế độ bán chuyên trách;

 ¾ Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 300 đến dưới 
1.000 người lao động, phải bố trí ít nhất 01 người làm 
công tác ATVSLĐ theo chế độ chuyên trách;

 ¾ Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng trên 1.000 người 
lao động, phải thành lập phòng/bộ phận ATVSLĐ 
hoặc bố trí ít nhất 2 người làm công tác ATVSLĐ theo 
chế độ chuyên trách.

Tại Công ty mẹ - Tập đoàn: Công tác an toàn lao động và 
sức khỏe nghề nghiệp tại Tập đoàn do 01 Phó Tổng Giám 
đốc chỉ đạo trực tiếp. Ban Kỹ thuật Công nghệ - An toàn 
phối hợp Ban Tổ chức Nhân sự có chức năng tham mưu 
giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo, quản lý, điều hành các lĩnh 
vực an toàn vệ sinh lao động.

Petrolimex thực hiện khám bệnh đối với 100% lao động 
trực tiếp.

Tại Petrolimex, 100% các đơn vị thực hiện bồi dưỡng độc 
hại bằng hiện vật cho người lao động làm những công 
việc thuộc danh mục nghề nặng nhọc, độc hại.

Đối với bệnh nghề nghiệp: Petrolimex thực hiện khám 
sức khỏe định kỳ hằng năm đối với 100% lao động để 
kịp thời phát hiện và điều trị (nếu có) nhằm đảm bảo sức 
khỏe cho người lao động. Ngoài bảo hiểm sức khỏe theo 
pháp luật lao động, người lao động còn được mua bảo 
hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện, bảo hiểm tai nạn,...

Tại Petrolimex, 100% các đơn vị thực hiện bồi dưỡng độc 
hại bằng hiện vật cho người lao động làm những công 
việc thuộc danh mục nghề nặng nhọc, độc hại. Đối với 
những trường hợp tai nạn nghề nghiệp, Petrolimex thực 
hiện bồi thường theo đúng Luật lao động dựa vào tỷ 
lệ thương tật; Công đoàn, Đoàn Thanh niên sẽ tổ chức 
thăm hỏi, động viên và kêu gọi toàn ngành hỗ trợ đối với 
những trường hợp đặc biệt khó khăn.

Biện pháp kỹ thuật an toàn lao động, phòng chống cháy 
nổ và tràn dầu (nếu có).

Biện pháp về kỹ thuật vệ sinh lao động, phòng, chống 
yếu tố có hại và cải thiện điều kiện lao động (lắp đặt hệ 
thống thông gió, hút bụi, chiếu sáng, vách ngăn tiếng ồn, 
chống rung, đo kiểm môi trường lao động,...).

Trang bị và cung cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho 
người lao động.

Chăm sóc sức khỏe người lao động.

Thông tin, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện về ATVSLĐ.

Kế hoạch ATVSLĐ phải được lập từ các tổ đội sản xuất, 
phòng ban trở lên; đồng thời phải được lấy ý kiến của 
Ban chấp hành công đoàn cơ sở và thông báo để mọi 
người tham gia ý kiến.

Ở cấp độ Tập đoàn, Bộ phận phụ trách công tác ATVSLĐ 
có trách nhiệm theo dõi, quản lý các hoạt động ATVSLĐ 
tại các cơ sở, đơn vị trong toàn ngành. Lên kế hoạch và tổ 
chức đào tạo giảng viên lĩnh vực ATVSLĐ theo quy định.

Năm 2020, đội ngũ giảng viên do Tập đoàn cấp chứng 
chỉ đã huấn luyện được tổng số 12.827 người thuộc 
06 nhóm đối tượng cần huấn luyện an toàn, vệ sinh 
lao động, cấp giấy chứng nhận cho 2.915 người, thẻ 
an toàn cho 8.182 người, mở sổ theo dõi huấn luyện 
cho 1.730 người.

Hàng năm, các đơn vị phải lập Kế hoạch An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) với các nội dung được quy định 
trong Quy chế ATVSLĐ bao gồm:
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GRI 403. AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP (TIẾP THEO)

CÁC CHỈ SỐ VỀ TAI NẠN LAO ĐỘNG VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP

TAI NẠN LAO ĐỘNG 
(TNLĐ) Đơn vị 2016 2017 2018 2019 2020

Tổng số vụ TNLĐ Vụ 7 5 1 9 11

Trong đó, số vụ có 
người chết

Vụ 4 1 1 1 0

Nguyên nhân TNLĐ 
chết người

3 vụ tai 
nạn giao 
thông + 1 
vụ đột tử 
trên tàu

Tai nạn 
giao thông

Tai nạn 
giao thông

Nhân viên bán 
xăng dầu bị kẻ 
bịt mặt đâm  
tử vong

Tổng số người bị TNLĐ Người 8 6 1 3

11

03 người do không 
tuân thủ nội quy 
lao động

02 người bị tai nạn 
do phương tiện 
cơ giới đâm va khi 
đang bán hàng tại 
CHXD

06 người bị tai nạn 
giao thông khi di 
chuyển trong giờ 
làm việc

Trong đó, số người chết 
vì TNLĐ

Người 5 1 1 1 0

Nguyên nhân TNLĐ 
chết người

4 người tai 
nạn giao 
thông + 1 
người đột 
tử trên tàu

Tai nạn 
giao thông

Tai nạn 
giao thông

Nhân viên bán 
xăng dầu bị kẻ 
bịt mặt đâm tử 
vong

Tổng chi phí cho TNLĐ 
(cấp cứu, điều trị, trả 
tiền lương trong ngày 
nghỉ, bồi thường, 
 trợ cấp,...)

Triệu 
đồng

129 422  
 
 
Theo số liệu thực tế từng 
đơn vị

Thiệt hại về tài sản  
(tính bằng tiền)

Triệu 
đồng

Số ngày công nghỉ vì 
TNLĐ

Ngày 133 525

BỆNH NGHỀ NGHIỆP (BNN) Đơn vị 2016 2017 2018 2019 2020

Tổng số người bị BNN cộng dồn tại thời điểm 
báo cáo

Người 64 99 0 0 0

Trong đó, số người mới mắc BNN Người 40 19 0 0 0

Số ngày công nghỉ vì BNN Ngày 255 0 0 0

Số người phải nghỉ trước tuổi hưu vì BNN Người 0 0 0

Tổng chi phí cho người bị BNN phát sinh trong 
năm

Triệu đồng 144 76 0 0 0

Số NLĐ đang đảm nhận công việc hoặc làm 
việc trong môi trường có nguy cơ cao mắc các 
bệnh cụ thể

Người 0 0 0 0 0
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GRI 404. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Với quan điểm người lao động là yếu tố quan trọng hàng 
đầu đối với sự phát triển, Tập đoàn có chủ trương rõ ràng 
về nhiệm vụ cập nhật và nâng cao trình độ người lao 
động, bao gồm cả các quản lý, kỹ sư cao cấp và lao động 
khác. Việc này giúp cải thiện và nâng cao kết quả hoạt 
động của Tập đoàn dựa trên nền tảng phát triển công 
nghệ, tối ưu hóa quá trình. Hàng năm, Tập đoàn chỉ đạo 
các đơn vị tổ chức điều tra, thống kê số liệu về thực trạng 
trình độ văn hóa, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và 
người lao động; về nhu cầu công nhân lao động cần phải 

GRI 404-1: Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm cho nhân viên năm 2020

GRI 404-2: Các chương trình nâng cao kỹ năng cho nhân viên

TT CHỈ TIÊU KẾT QUẢ

1 Tổng số giờ đào tạo  684.900 giờ 

2 Số giờ đào tạo trung bình 37,55 giờ

3 Số giờ đào tạo trung bình của lao động Nữ 38,85 giờ

4 Số giờ đào tạo trung bình của lao động Nam 36,94 giờ

5 Tổng số lượt đào tạo 31.729 lượt

6 Số lượt Quản lý tham gia đào tạo 6.490 lượt

7 Số giờ đào tạo trung bình của Quản lý 112,48 giờ

8 Tổng chi phí đào tạo 33.870 triệu VNĐ

Petrolimex xác định nguồn lực con người là quan trọng 
nhất quyết định đến sự Phát triển bền vững của doanh 
nghiệp. Vì vậy, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 
hàng năm Tập đoàn và các đơn vị thành viên đều xây 
dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các Chương trình/
Khóa đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ, quản lý, lý luận chính trị, ngoại 
ngữ, tin học, kỹ năng nghề nghiệp, tay nghề cho người 
lao động. Cùng với việc tổ chức đào tạo nâng cao trình 
độ cho người lao động nói chung, Petrolimex còn chú 
trọng vào việc xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân sự trong 

các lĩnh vực then chốt, tác động lớn đến kết quả, hiệu 
quả hoạt động của Petrolimex, như: Chương trình đào 
tạo Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu, gas, dầu mỡ 
nhờn,... ; xây dựng, huấn luyện, đào tạo tác phong làm 
việc chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, giao tiếp văn 
minh, lịch sự cho đội ngũ nhân viên bán hàng tại cửa 
hàng xăng dầu. Qua đó, cải thiện và nâng cao kết quả 
hoạt động của Petrolimex dựa trên nền tảng phát triển 
công nghệ, tối ưu hóa quá trình và nâng cao chất lượng 
dịch vụ.

đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ, quản lý, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin 
học, tay nghề làm cơ sở để xây dựng kế hoạch tổ chức 
cho đoàn viên và người lao động tham gia học tập, nâng 
cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

Hoạt động đào tạo được tập đoàn tổ chức và khuyến 
khích tham gia, bao gồm cả những khóa đào tạo nội bộ 
và bên ngoài nhằm nâng cao trình độ, tăng hiệu quả làm 
việc và phát triển sự nghiệp cho người lao động.

166

35
1.781

Học viên tham gia Chương trình đào tạo Cửa hàng trưởng 
Petrolimex.

Học viên tham gia Chương trình đào tạo Cán bộ quản lý  
cấp trung Petrolimex.

Học viên tham gia Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị  
Kinh doanh (Andrews MBA) do Trường Đại học Andrews (Hoa Kỳ) 
tổ chức tại Việt Nam.

Học viên tham gia các Khóa đào tạo về hệ thống quản trị  
công nghệ thông tin.

485
CÁC KHÓA ĐÀO TẠO

Tổ chức triển khai 15 khóa học Chương trình đào tạo Cửa 
hàng trưởng Petrolimex trong năm 2020 với 485 học viên 
là Cửa hàng trưởng các Cửa hàng xăng dầu, Cửa hàng 
chuyên doanh, Cửa hàng kinh doanh tổng hợp tại các 
đơn vị thành viên Tập đoàn; Mục tiêu của Chương trình 
là cung cấp tư duy lãnh đạo, quản lý, nâng cao năng lực 
quản trị cho đội ngũ Cửa hàng trưởng, phù hợp với định 
hướng phát triển của Tập đoàn và yêu cầu của xã hội; 
Bổ sung kiến thức, phương pháp, kỹ năng cần thiết cho 
đội ngũ Cửa hàng trưởng, phù hợp với yêu cầu tổ chức, 
quản lý Cửa hàng của Tập đoàn, đơn vị và phù hợp với 
đòi hỏi của thực tiễn; Tạo môi trường để các Cửa hàng 
trưởng chia sẻ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tổ chức, 
quản lý, điều hành CHXD với các điều kiện thực tế khác 
nhau và xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa đội ngũ Cửa 
hàng trưởng Petrolimex; Tạo động lực, động viên các Cửa 
hàng trưởng thêm gắn bó, trách nhiệm với công việc, với 
ngành nghề, góp phần xây dựng và phát triển Tập đoàn;

Tổ chức triển khai 5 khóa học Chương trình đào tạo Cán 
bộ quản lý cấp trung Petrolimex năm 2020 với 166 học 
viên là Cán bộ quản lý cấp trung tại các đơn vị thành 
viên Tập đoàn; Mục tiêu của Chương trình là giúp các Cán 
bộ Quản lý cấp trung của Petrolimex nhận rõ vai trò và 
nhiệm vụ của mình trong việc tạo ra giá trị cho doanh 
nghiệp, qua đó xác định rõ các kỹ năng, kiến thức và tố 
chất cần có để trở thành một Cán bộ Quản lý cấp trung 
chuyên nghiệp; Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần 

thiết giúp Cán bộ Quản lý cấp trung của Petrolimex nâng 
cao năng lực lãnh đạo, quản lý, quản trị phù hợp với yêu 
cầu tổ chức, quản lý của Tập đoàn, đơn vị và đòi hỏi của 
thực tiễn; Tạo môi trường để các Cán bộ Quản lý cấp 
trung chia sẻ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tổ chức, 
quản lý, điều hành với các điều kiện thực tế khác nhau và 
xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa đội ngũ Cán bộ Quản 
lý cấp trung Petrolimex;

Tổ chức khóa học đầu tiên của Chương trình đào tạo 
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Andrews MBA (do Trường 
Đại học Andrews tại Việt Nam phối hợp với Trường Đại 
học Kinh tế Quốc dân tổ chức) với 35 học viên; Mục tiêu 
của Chương trình là trang bị kiến thức và nâng cao năng 
lực tư duy, phương pháp, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, quản 
trị doanh nghiệp, đồng thời nâng cao trình độ ngoại ngữ 
(tiếng Anh) cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ trong 
diện quy hoạch của Tập đoàn và các đơn vị thành viên 
để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Tập đoàn trong giai 
đoạn hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hiện nay và thời 
gian tới;

Tổ chức 8 Chương trình đào tạo quản trị Công nghệ 
thông tin với sự tham gia của gần 1.781 học viên, là các 
cán bộ nghiệp vụ CNTT, cán bộ sử dụng, quản trị các hệ 
thống công nghệ thông tin tại Tập đoàn và các đơn vị 
thành viên Tập đoàn.

Kết quả thực hiện năm 2020: Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng trong năm 2020 Tập 
đoàn vẫn linh hoạt áp dụng các hình thức đào tạo phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các học 
viên trong quá trình tham gia đào tạo, có chủ trương rõ ràng về nhiệm vụ cập nhật và nâng cao 
trình độ cho người lao động, bao gồm các cấp quản lý, lao động gián tiếp và lao động trực tiếp.
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Tập 
thể

Số lượng Đối tượng Nguyên tắc lựa chọn (tóm tắt)

Tập thể  
Lao động  
Xuất sắc

 88 Các đơn vị toàn 
ngành + các Ban 
Công ty mẹ

Lựa chọn tập thể tiêu biểu trong số Tập thể lao động 
tiên tiến, sáng tạo, vượt khó, hoàn thành vượt mức, toàn 
diện các chỉ tiêu kế hoạch, 100% cá nhân trong tập thể 
hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tập thể  
Lao động  
Tiên tiến

 7 Các Ban 
Công ty mẹ 

Xét tặng mỗi năm một lần cho tập thể vào dịp tổng kết 
năm công tác của đơn vị và đạt các tiêu chuẩn sau:

 ¾ Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao.

 ¾ Tổ chức duy trì phong trào thi đua thường xuyên, thiết 
thực, có hiệu quả.

 ¾ Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu  
“Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ 
hình thức cảnh cáo trở lên.

 ¾ Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 ¾ Đối với đơn vị mới thành lập phải có thời gian hoạt 
động từ 01 năm (12 tháng) trở lên.

Giấy khen 
Tập đoàn

321  
tập thể

Các đơn vị  
toàn ngành  
và các Ban  
Công ty mẹ

Là tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tổ 
chức tốt các phong trào thi đua.

Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV trong 
tập thể; thực hành tiết kiệm.

Số lượng không quá 5% tổng số đơn vị thuộc đơn vị.

Cá 
nhân

Số lượng Đối tượng Nguyên tắc lựa chọn (tóm tắt)

Chiến sĩ thi đua 
cơ sở (CSTĐCS)

 44 Các CBCNV 
Công ty mẹ (15% 
CBCNV Công ty mẹ)

Lựa chọn trong số lao động tiên tiến, các cá nhân  
có sáng kiến, giải pháp để tăng hiệu quả công tác.  
Số lượng CSTĐCS không quá 15% tổng số lao động 
tiên tiến.

Lao động 
Tiên tiến

 175 Các CBCNV 
Công ty mẹ 
(79%)

Xét tặng hàng năm cho các cá nhân đạt các tiêu chuẩn 
sau:

 ¾ Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất 
và chất lượng cao;

 ¾ Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước, chính sách, quy định, nội 
quy của Tập đoàn, của đơn vị và địa phương; Có tinh 
thần tự lực, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia 
các phong trào thi đua;

 ¾ Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, 
nghiệp vụ;

 ¾ Có đạo đức, lối sống lành mạnh;

 ¾ Thời gian làm việc 1 năm trên 10 tháng.

Giấy khen 
Tập đoàn

1.083 Các CBCNV 
toàn ngành (~ 5% 
CBCNV toàn ngành)

Cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đơn vị giao, 
thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

Số lượng được tặng Giấy khen Tập đoàn không quá 
5% tổng số NLĐ tại đơn vị.

GRI 404. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (TIẾP THEO)

GRI 404-3: ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

Căn cứ thực tế và yêu cầu quản lý của từng đơn vị, nhân viên được đánh giá phù hợp với tính chất công 
việc và yêu cầu quản trị của đơn vị, tùy theo từng bộ phận có thể được đánh giá định kỳ theo tháng, quý, 
06 tháng, năm. Đối với CBCNV - NLĐ là Đảng viên, ngoài quy trình trên còn thực hiện theo quy định đánh 
giá của Đảng. Cách thức trình xét theo Quy chế Thi đua khen thưởng của Tập đoàn.

Hình thức bình xét hiệu quả làm việc của CBCNV theo số liệu thống kê cho Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2020 chi tiết 
như dưới đây:
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GRI 416: AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE KHÁCH HÀNG 

Ngoài các Quy chế, quy định về PCCC đã ban hành, năm 2020, Petrolimex đã ban hành  
Sổ tay hướng dẫn thực hiện công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ đối với cửa hàng xăng dầu, 
LPG; Quy định về công tác ứng phó sự cố tràn dầu tại cửa hàng xăng dầu nhằm đảm bảo 
an toàn PCCC, ứng phó sự cố tràn dầu cho cửa hàng và đảm bảo an toàn cho khách hàng 
đến mua hàng tại cửa hàng.

Năm 2020, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, để đảm bảo hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Petrolimex nói chung và các CHXD nói riêng được diễn ra bình 
thường, Petrolimex đã xây dựng phương án tổ chức làm việc kết hợp phòng, chống dịch 
nhằm bảo vệ an toàn cho CBCNV làm việc tại cửa hàng và khách hàng đến mua hàng, cụ thể:

 ¾ Tất cả CBCNV thực hiện khai báo y tế, nhất là những trường hợp đã đi qua các địa 
phương có dịch, tiếp xúc gần/xa với các ca bệnh để được theo dõi sức khỏe, xét 
nghiệm theo đúng quy định để đảm bảo an toàn cho gia đình, cộng đồng và xã hội. 
Vận động khuyến khích người lao động cài đặt ứng dụng Bluezone.

 ¾ Tuyên truyền, quán triệt tuân thủ nghiêm thực hiện 5K  “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng 
cách - Không tập trung - Khai báo y tế” trong phòng, chống dịch như khuyến cáo của  
Bộ Y tế.

 ¾ Tại các CHXD khi bán hàng CBCNV cửa hàng phải đeo khẩu trang, găng tay, mắt kính 
bảo hộ trong thời gian làm việc; Bố trí nơi rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn/bằng nước 
xà phòng... và yêu cầu người lao động, khách hàng, đối tác đến giao dịch, làm việc 
thực hiện rửa tay, sát khuẩn trước khi vào, tuân thủ nguyên tắc rửa tay thường xuyên,  
đeo khẩu trang trong quá trình giao dịch. 

 ¾ Thường xuyên khử trùng, sát khuẩn khu vực bán hàng và các khu vực cần thiết khác tại 
cửa hàng; thường xuyên khử khuẩn tay nắm cò bơm xăng dầu. Các CHXD phân công 
cán bộ trực, kiểm tra, theo dõi và kiểm soát thân nhiệt của CBCNV định kỳ vào buổi 
sáng hàng ngày và của khách hàng giao dịch trực tiếp tại văn phòng CHXD.

Tất cả các biện pháp an toàn Petrolimex áp dụng tại các cơ sở xăng dầu của Tập đoàn nhằm đảm bảo an toàn cho 
CBCNV, cho khách hàng của Petrolimex từ khâu tạo nguồn đến khâu bán hàng, cụ thể:

 ¾ Petrolimex tuân thủ nghiêm các quy định của cơ quan quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng 
hóa và đã ban hành các quy định Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm với mức chất lượng cao hơn so với tiêu chuẩn 
Việt Nam về yêu cầu kỹ thuật của các loại xăng dầu hiện hành để quản lý một cách bài bản từ khâu nhập, tồn chứa, 
vận chuyển, áp dụng những công nghệ, phương tiện nhập - xuất, tồn chứa, vận chuyển... hạn chế tối đa hơi xăng 
dầu lọt ra ngoài môi trường, giảm thiểu tối đa sự bay hơi của xăng dầu, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến người 
tiếp xúc, khách hàng mua hàng của Petrolimex.

 ¾ Đối với các Cửa hàng xăng dầu là nơi khách hàng hằng ngày tiếp xúc mua hàng, Petrolimex luôn quan tâm thực 
hiện các giải pháp để công tác an toàn được đảm bảo nhất, như:

Petrolimex luôn xác định công tác an 
toàn là nhiệm vụ hàng đầu và quan 
trọng nhất trong quá trình tổ chức 
hoạt động SXKD, trong đó có công 
tác an toàn cho CBCNV và khách 
hàng của Petrolimex.

121Báo cáo Phát triển bền vững 2020 120



GRI 416: AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE KHÁCH HÀNG (TIẾP THEO)

Kết quả năm 2020, tại các CHXD không có trường hợp CBCNV, người 
lao động nào bị nhiễm Covid-19, 100% các CHXD tổ chức hoạt động 
bình thường, chưa có trường hợp khách hàng nào bị ảnh hưởng bởi 
dịch Covid-19 từ các CHXD của Petrolimex.

Tất cả các biện pháp an toàn Petrolimex áp dụng tại các cơ sở xăng 
dầu của Tập đoàn nhằm đảm bảo an toàn cho CBCNV, cho khách 
hàng của Petrolimex từ khâu tạo nguồn đến khâu bán hàng.



CÔNG TY MẸ TẬP ĐOÀN
Quy chế, quy định, quy phạm

43 CÔNG TY 
TNHH MTV

Quy chế, quy định, quy 
phạm, quy trình, nội quy 

an toàn, Khai thác kỹ 
thuật, Văn bản chỉ đạo

Chi nhánh, xí nghiệp, 
Tổng kho, Kho, Cảng, 

Tuyến ống, CHXD
Thực hiện

2 TỔNG CÔNG TY 
TNHH MTV

Quy chế, quy định, quy phạm, 
quy trình, nội quy, Khai thác 
kỹ thuật, TCT/PTC chỉ đạo áp 

dụng VBQL của Tập đoàn

CÔNG TY CỔ PHẦN
Áp dụng VBQL nội bộ của 

Tập đoàn; Ban hành quy trình, 
nội quy an toàn, Khai thác kỹ 

thuật , Văn bản chỉ đạo

Tàu 
Xe xitec
Thực hiện

NM/trạm nạp
Kho dầu nhờn, hóa 
chất, nhựa đường, 
LPG, nhiên liệu bay 

Phương tiện vận 
chuyển 
Thực hiện

10 TỔNG CÔNG TY/  
CÔNG TY TNHH 2 TV

Các quy chế, quy định của TCT/CT

NHÀ NƯỚC
1.Luật PCCC&CNCH; 2.Luật BVMT; 

3.Luật ATVSLĐ; 4.Luật PCTT
5. VBQPPL dưới Luật

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ CHUNG
GRI 300
MÔI TRƯỜNG

Thông tin và số liệu trong GRI 300 áp dụng cho toàn 
Tập đoàn (bao gồm cả Công ty mẹ, Khối Xăng dầu và 
khối Cổ phần).
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Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện 
các quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn về công tác OHSE; thực hiện các biện pháp 
an toàn tăng cường vào các dịp Lễ, Tết, mùa mưa, 
mùa khô tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn.

Trên cơ sở các quy định pháp luật, các tiêu chuẩn hiện hành về công tác 
PCCC, BVMT, ATVSLĐ, PCTT &TKCN và yêu cầu về công tác quản lý, Tập đoàn 
xây dựng bộ quy định quản lý gồm có:

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện các 
các quy định của Pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn 
về công tác OHSE; thực hiện các biện pháp an toàn tăng 
cường vào các dịp Lễ, Tết, mùa mưa, mùa khô tiềm ẩn 
nhiều rủi ro mất an toàn. 

Đối tượng chỉ đạo thực hiện các quy định của Tập đoàn:

 ¾ Tập đoàn chỉ đạo người đại diện phần vốn góp của 
Tập đoàn tại các Tổng công ty /Công ty tổ chức thực 
hiện các quy định của Tập đoàn. 

Quy chế 
quản lý 
rủi ro

Quy chế 
PCCC

Quy chế 
ATVSLĐ

Quy chế 
BVMT

Quy định 
về PCTT 
&TKCN

 ¾ Mỗi Tổng công ty/Công ty TNHH là một pháp nhân 
độc lập có trách nhiệm trước pháp luật và Tập đoàn về 
công tác an toàn. 

 ¾ Đối với các Tổng công ty/ Công ty TNHH MTV do Tập 
đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ, hiện đang áp dụng 
hoặc các quy định an toàn của Tập đoàn hoặc ban 
hành các quy định riêng của Công ty phù hợp với đặc 
thù quản lý, vận hành các công trình của Công ty. 

 ¾ Đối với các Tổng công ty/ Công ty TNHH 2 TV trở lên 
tham khảo áp dụng các quy định của Tập đoàn hoặc 
ban hành các quy định riêng của Công ty phù hợp với 
đặc thù quản lý, vận hành các công trình của Công ty.

Giải thích

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ CHUNG (TIẾP THEO)
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PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Quy định phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) theo Quyết định số 
661/PLX-QĐ-TGĐ, ngày 12/11/2018 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2018).

Quyết định kiện toàn Ban Chỉ huy (BCH) phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam số 443/PLX-QĐ-TGĐ, ngày 31/7/2019.

Các đơn vị xây dựng Kế hoạch PCTT hàng năm gửi Tập đoàn. Trong đó, có chi phí mua 
sắm trang thiết bị PCTT lụt bão và kế hoạch dự trữ hàng hóa phối hợp với Sở Công 
Thương địa phương theo quy định của Ban chỉ huy PCTT quốc gia.

Phương pháp 
quản trị

TRƯỞNG BAN - PTGĐ 

Phó Trưởng ban thường trực: 
Phó Trưởng ban  

Công nghệ - An toàn 

Ủy viên: Lãnh đạo các Ban:  
Tài chính kế toán, Kinh doanh 

bán lẻ, Kỹ thuật Xăng dầu,  
Văn phòng

Thư ký: Cán bộ Ban CNAT 

Tại các đơn vị: Ban chỉ huy  
và Đội xung kích PCTT&TKCN

Năm 2020 ban hành công văn 0540/PLX-CNAT ngày 29/4/2020 về việc tăng cường 
công tác PCTT&TKCN năm 2020 - các nội dung trọng tâm cần thực hiện trước, trong 
và sau các đợt mưa, bão, lũ.

 ¾ Các công ty phải xây dựng phương án PCTT cho từng cơ sở. Ban Công nghệ - An 
toàn là đầu mối có trách nhiệm theo dõi diễn biến thời tiết, sự cố thiên tai, ban hành 
công điện hướng dẫn các đơn vị tập trung chuẩn bị ứng phó.

Năm 2020 được đánh giá là một năm có thời tiết cực đoan, dị biệt tại Việt Nam 
mặc dù theo Dự báo của các nhà khí tượng, thủy văn là do La Nina ảnh hưởng. Tuy 
nhiên, theo đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề 
của biến đổi khí hậu. Với các phương thức quản trị bài bản, có tầm nhìn, Petrolimex đã 
chủ động khắc phục, có giải pháp khắc phục, khai thác nguồn lực tại chỗ. Do đó, giảm 
thiểu thiệt hại tối đa do bão lũ, các quy định vận hành; các phương án PCTT được xây 
dựng tốt, ngăn chặn không để xảy ra các sự cố tràn đổ, rò rỉ ra môi trường do thiên 
tai, lũ lụt. 

Xác định các hiện tượng thời tiết cực đoan, mưa bão, lũ lụt và các hình thái thiên tai 
nên được xem là hiện tượng sẽ tiếp tục xảy ra với tần suất ngày càng lớn, từ đó, xây 
dựng biện pháp, kế hoạch, phương án trong dài hạn cũng như ngắn hạn thích nghi 
và ứng phó hiệu quả. 

Báo cáo về tình hình PCTT&TKCN năm 2020 cụ thể như sau:

Năm 2020, ban hành 08 Công điện khẩn ứng phó:

 ¾ Các Cơn bão số 1, số 3 vào Biển Đông nhưng lại đi vào Trung Quốc; Cơn bão số 2 
trước khi vào Việt Nam đã giảm cấp thành áp thấp nhiệt đới nên không ảnh hưởng 
nhiều đến Việt Nam;

 ¾ Cơn bão số 4: Công điện khẩn số 1147/CĐ-PCTT, ngày 18/8/2020;

 ¾ Cơn bão số 5: Công điện khẩn số 1287/CĐ-PCTT, ngày 16/9/2020;

 ¾ Cơn bão số 7: Công điện khẩn số 1415/CĐ-PCTT, ngày 13/10/2020;

 ¾ Cơn bão số 8: Công điện khẩn số 1461/CĐ-PCTT, ngày 22/10/2020;

 ¾ Cơn bão số 9: Công điện khẩn số 1481/CĐ-PCTT, ngày 26/10/2020;

 ¾ Cơn bão số 10: Công điện khẩn số 1517/CĐ-PCTT, ngày 02/11/2020;

 ¾ Cơn bão số 12: Công điện khẩn số 1549/CĐ-PCTT, ngày 09/11/2020.

Tình hình phòng 
chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu 
nạn tại Tập đoàn 
năm 2020

 ¾ Ban CNAT lập nhóm làm việc trực tuyến bằng các phần mềm liên lạc trên điện thoại 
với các Trưởng ban chỉ huy các đơn vị để theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình 
triển khai công tác phòng chống thiên tai, tổ chức kiểm tra giám sát, khắc phục 
nhanh hậu quả đảm bảo an toàn cho CBCNV và các công trình xăng dầu, giảm thiểu 
gián đoạn kinh doanh.

 ¾ Phương án PCTT&TKCN được xây dựng cho từng cơ sở xăng dầu, trước mỗi mùa 
mưa bão được rà soát lại, cập nhật và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng CBCNV 
tại cơ sở, kiểm tra, vệ sinh hệ thống công nghệ, bể chứa, hệ thống chống sét, chống 
tĩnh điện, hệ thống thoát nước, trang thiết bị máy móc...; chuẩn bị đầy đủ các trang 
thiết bị, vật tư phục vụ công tác PCTT&TKCN theo đúng chủng loại và số lượng 
trong Phương án.
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Đợt 1: Từ 06 - 13/10/2020

Đợt 2: Từ 16 - 23/10/2020

TT Công ty Số đơn vị ngập, dừng bán hàng Ước tính thiệt hại (VNĐ)

1
Công ty XD  
Thừa Thiên - Huế

07 CH và Kho XD Ngự Bình bị ngập, ảnh hưởng đến 
công tác bán hàng, xuất hàng;

166.000.000

2 Công ty XD Khu vực V
10 CH bị ngập hoặc không nhập được hàng ảnh 
hưởng đến công tác bán hàng;

310.000.000

3 Công ty XD Quảng Trị 04 CH bị ngập ảnh hưởng đến công tác bán hàng. 21.000.000

Tổng thiệt hại 497.000.000

TT Công ty Số đơn vị ngập, dừng bán hàng Ước tính thiệt hại (VNĐ)

1 Công ty XD Quảng Bình
20 CH và Kho cảng Sông Gianh bị ngập, ảnh hưởng 
đến cơ sở vật chất và công tác bán hàng, xuất hàng;

1.602.000.000

2 Công ty XD Quảng Trị
09 CH bị ngập ảnh hưởng đến cơ sở vật chất và 
công tác bán hàng;

21.000.000

3 Công ty XD Hà Tĩnh
11 CH bị ngập ảnh hưởng đến cơ sở vật chất và 
công tác bán hàng;

603.900.000

4 PTS Nghệ Tĩnh
05 CH bị ngập ảnh hưởng đến cơ sở vật chất và 
công tác bán hàng.

85.400.000

Tổng thiệt hại 2.312.300.000

PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI (TIẾP THEO)

Trong tháng 10/2020 có 04 cơn bão, 01 vùng áp thấp và 01 áp thấp nhiệt 
đới ảnh hưởng đến đất liền và 02 đợt mưa lũ lớn lịch sử, kéo dài tại khu vực 
miền Trung từ ngày 06-13/10 và từ ngày 16-23/10. Khu vực miền Trung 
chịu ảnh hưởng bao gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - 
Huế, Khu vực 5, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Khánh đã bị các đợt mưa lớn 
kéo dài gây ngập lụt tại các CHXD làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản 
xuất kinh doanh và gây thiệt hại về cơ sở vật chất tổng hợp như sau:

Đợt 3: Bão số 9: 26 - 29/10/2020

CTXD KV5: Không có thiệt hại về người, thiệt hại nhỏ về 
tài sản, không ảnh hưởng đến hoạt động SXKD.

CTXD Quảng Ngãi: Địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là tâm bão 
số 09, không có thiệt hại về người, điện lưới 100% địa 
bàn bị ngắt từ 3 đến 10 ngày phải chạy máy phát bán 
hàng phục vụ, không để gián đoạn hoạt động sản xuất 
kinh doanh, 01 cửa hàng bị ngập nước 1m. Tài sản bị hư 

hỏng trần la phông, hệ thống điện chiếu sáng mái che 
bán hàng, nhận diện Alu bo mái. Thiệt hại 900 triệu đồng.

CTXD Bình Định: Các đơn vị đã hoạt động bình thường; 
điện lưới tại một số nơi chưa có, phải chạy máy phát để 
bán hàng; không có thiệt hại về người; tài sản chỉ bị hư 
hỏng các biển quảng cáo.

Ảnh hưởng của bão, lũ đến đời sống, gia đình của CBCNV

Qua số liệu thống kê, báo cáo của các Công đoàn cơ sở gửi về Công đoàn Xăng dầu Việt Nam, tính đến ngày 
30/10/2020, thiệt hại do bão, lũ ảnh hưởng đến đời sống, gia đình của CBCNV, NLĐ Petrolimex cụ thể như sau:

 ¾ Công ty XD Hà Tĩnh: Có 33 hộ gia đình bị ngập từ 1-2m; 28 gia đình bị ngập dưới 1m; ước tính thiệt hại về tài sản 
khoảng 1,6 tỷ đồng.

 ¾ Công ty XD Quảng Bình: 18 gia đình bị ngập dưới 1m; 77 gia đình ngập từ 1-2m; 47 gia đình bị ngập trên 2m; Ước 
tính thiệt hại về tài sản khoảng 4,5 tỷ đồng.

 ¾ Công ty XD Quảng Trị: 36 gia đình ngập dưới 1m; 58 gia đình ngập từ 1-2m; 05 gia đình ngập trên 2m.

 ¾ Công ty XD Thừa Thiên - Huế: 10 gia đình ngập dưới 1m; 08 gia đình ngập từ 1-2m; 05 gia đình ngập trên 2m.

TT Công ty Số hộ gia đình bị ảnh hưởng Ước tính thiệt hại (VNĐ)

1 Công ty XD Hà Tĩnh 67 1.608.700.000

2 Công ty XD Quảng Bình 78 4.873.000.000

3 Công ty XD Quảng Trị 66 1.233.300.000

4 Công ty XD Thừa Thiên - Huế 58 841.050.000

5 Công ty XD Khu vực V 17 276.800.000

Tổng số ước tính 286 8.832.850.000
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GRI 305: QUẢN LÝ PHÁT THẢI

CÁC GIẢI PHÁP CỦA PETROLIMEX TRONG VIỆC GIẢM PHÁT 
THẢI TRỰC TIẾP KHÍ NHÀ KÍNH 

 ¾ Các giải pháp về bảo dưỡng, bảo trì hệ thống cơ sở vật chất gồm một loạt các quy định, quy trình thực hiện và kiểm 
tra nhằm tránh rò rỉ khí và chất lỏng (chống tràn đổ).

 ¾ Mặt hàng kinh doanh chính của Petrolimex là mặt hàng nhiên liệu - gián tiếp gây ra phát thải các khí nhà kính. Ngoài 
các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu, Petrolimex chủ động lựa chọn sản phẩm chất lượng cao: RON 
95 - tiêu chuẩn Euro IV và dầu DO 0,001S - tiêu chuẩn Euro V. Việc lựa chọn kinh doanh các sản phẩm này Petrolimex 
phải bổ sung đầu tư hệ thống cơ sở vật chất chứa đựng, quản lý chất lượng, quảng bá thông tin... Cũng bằng việc 
kinh doanh các sản phẩm này, Petrolimex ước tính đã góp phần giảm đáng kể các loại khí thải phát thải từ động cơ. 

Tổng lượng khí thải tiết kiệm được do tiêu thụ DO 0,001S-V và Ron95-IV năm 2020
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PHÁT THẢI CHẤT THẢI RẮN VÀ NƯỚC THẢI

Đặc thù ngành kinh doanh xăng dầu không sử dụng 
nguyên liệu đầu vào nên lượng chất thải rắn và nước thải 
là không lớn.

Petrolimex quản lý chất thải rắn bằng các phương pháp 
quản trị môi trường chung, chia làm 2 loại: Chất thải rắn 
sinh hoạt và chất thải nguy hại.

 ¾ Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các văn phòng, 
cửa hàng kinh doanh từ sinh hoạt của CBCNV và một 
phần từ khách hàng sau đó được các công ty môi 
trường đô thị hoặc các hợp tác xã địa phương thu 
gom, xử lý dưới dạng chất thải sinh hoạt, có ký hợp 
đồng pháp nhân.

 ¾ Chất thải nguy hại của Petrolimex quản lý theo quy 
định pháp luật về chất thải nguy hại bao gồm/tùy 
từng cơ sở có thể khác nhau nhưng không nằm ngoài 
danh mục 9 chất thải sau: Chất thải lẫn dầu; Các loại 

Mặc dù tình hình kinh tế 2020 không thuận lợi, tuy nhiên, lượng khí thải tiết giảm được của năm 2020 nhờ sử dụng  
2 sản phẩm chất lượng cao là xăng Ron 95-IV và dầu DO-V vẫn tăng so với 2019.

So sánh lượng khí thải tiết giảm được do Petrolimex lựa chọn kinh doanh 
DO 0,001S-V và Ron 95-IV năm 2020 so với 2019

dầu nhờn, dầu động cơ thải; Bùn thải từ hố lắng gạn, 
hệ thống xử lý nước thải; Vỏ dầu lon, hộp bằng nhựa 
có bám dính dầu; Bóng đèn huỳnh quang thải; Hộp 
mực in thải; Pin, ắc quy chì thải; Găng tay, giẻ lau 
nhiễm dầu.

Các cơ sở kinh doanh của Petrolimex có lượng phát 
sinh chất thải nguy hại nêu trên số lượng không đáng 
kể, nhiều CHXD chỉ phát sinh khoảng vài kg/năm. Theo 
quy định pháp luật các cơ sở phát sinh chất thải nguy hại 
<600kg/năm báo cáo Sở TNMT 06 tháng/lần. Tuy nhiên 
việc quản lý chất thải nguy hại của vẫn tuân thủ theo quy 
định pháp luật về bảo quản, lưu chứa, ký hợp đồng với 
đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại thu gom, 
vận chuyển, xử lý. Năm 2021, Tập đoàn có kế hoạch xây 
dựng chuẩn mẫu chung lưu chứa chất thải nguy hại tại 
cửa hàng và kho xăng dầu đảm bảo đồng bộ, mang hình 
ảnh thương hiệu Petrolimex.
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 ¾ Nước thải tại các cửa hàng xăng dầu hầu như không 
phát sinh ngoài lượng nước mưa chảy tràn. Hệ thống 
rãnh gom quanh khu vực bán hàng, khu vực bể chứa 
và bể lắng gạn 3 ngăn dung tích 3 - 5m3 tại cửa hàng 
đảm bảo xử lý tương đối hiệu quả qua các đợt quan 
trắc định kỳ, do vậy chủ yếu đóng vai trò ngăn ngừa khi 
có sự cố rò rỉ hạn chế lây lan ra khu vực xung quanh. 
Nhiều trường hợp không có nước trong bể lắng gạn 
do đặc điểm khí hậu mùa khô. 

 ¾ Nước thải tại các kho xăng dầu phát sinh khi có vệ 
sinh công nghiệp, nước mưa chảy tràn tại khu vực có 
khả năng nhiễm dầu. Một số trường hợp phát sinh khi 
xúc rửa bể chứa hoặc đường ống xăng dầu. Bằng các 
phương pháp quản lý khác nhau, lượng bùn thải này 
có thể được các công ty xúc rửa mang đi xử lý như 
chất thải nguy hại. Hiện nay, Petrolimex đang nghiên 
cứu Đề án chuẩn hóa hệ thống thu gom và xử lý nước 
thải nhiễm dầu tại các kho xăng dầu để áp dụng trên 
toàn hệ thống. 

Theo kinh nghiệm vận hành, quan trọng nhất trong quản 
lý môi trường đối với Petrolimex là quản lý sự cố tràn đổ 
do ngoài tác động xấu đến môi trường xung quanh (đất, 
nước, không khí, sinh vật), còn có thể gây nên cháy nổ hậu 
quả nghiêm trọng. Ngoài các biện pháp quản lý, Petrolimex 
tiến hành mua 04 loại bảo hiểm trách nhiệm công cộng 
và ô nhiễm môi trường cho toàn bộ hệ thống cửa hàng, 
kho cảng, đường ống. Đối tượng của các loại bảo hiểm này  
như sau:

 ¾ Bảo hiểm trách nhiệm công cộng: Bồi thường cho 
những thiệt hại về thương tật thân thể hay tài sản của 
các bên thứ ba do các sự cố liên quan đến hoạt động 
kinh doanh của Petrolimex. 

 ¾ Bảo hiểm trách nhiệm ô nhiễm môi trường: Bồi 
thường chi phí xử lý ô nhiễm tại địa điểm bảo hiểm 
đối với tình trạng ô nhiễm, thương tật thân thể, thiệt 
hại tài sản của bên thứ ba bao gồm cả thiệt hại về tài 
nguyên thiên nhiên...

GRI 306: QUẢN LÝ SỰ CỐ TRÀN DẦU 

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỰ CỐ TRÀN DẦU TẠI PETROLIMEX

Một trong các biện pháp ngăn ngừa các sự cố tràn và phát thải VOCs 
hiệu quả nhất liên quan đến công tác bảo trì bảo dưỡng.

 ¾ Quy định về kiểm tra, bảo dưỡng đường ống kho xăng dầu (QĐ 
286/PLX-QĐ-TGĐ ngày 08/6/2017 của Tổng Giám đốc Tập đoàn). 

 ¾ Quy định về kiểm tra, bảo dưỡng bể chứa xăng dầu (QĐ 755/PLX-
QĐ-TGĐ ngày 25/12/2018 của Tổng Giám đốc Tập đoàn).

Mục đích nhằm nâng cao hiệu quả quản lý công tác bảo trì bảo 
dưỡng đường ống và bể chứa xăng dầu, từ đó ngăn chặn tối đa rò rỉ 
gây thất thoát hơi hoặc chất lỏng xăng dầu.

Dưới đây là một trong các kết quả của Dự án hợp tác 
kỹ thuật giữa Tổ chức hợp tác dầu khí Nhật Bản (JCCP), 
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) và Tập đoàn dầu khí 
ENOES - Giai đoạn II (2018 - 2020):

 ¾ Hội thảo chủ đề kiểm tra, bảo dưỡng bể chứa xăng 
dầu: 200 cán bộ Petrolimex đã tham gia trao đổi học 
tập kinh nghiệm với các chuyên gia của ENOES (JX 
Research Institute, Raiznext).

 ¾ Tính đến tháng 8/2020, do áp dụng Quy định 755, đã 
kiểm tra được 265 bể chứa xăng dầu, đo chiều dày đáy 

VOCs (Volatile organic compounds): Là các 
chất hữu cơ ở dạng rắn hoặc lỏng có thể bay 
hơi một cách tự nhiên khi tiếp xúc với áp suất 
khí quyển tại nhiệt độ thường. Khi đã bay hơi 
lẫn vào không khí, nhiều loại VOC có thể kết 
hợp với nhau hoặc nối kết với các phân tử khác 
trong không khí tạo thành các hợp chất mới. 
Trong một giới hạn nhất định VOCs gây hại 
cho sức khoẻ con người.

75.000 điểm, chiều dày thành 4.400 điểm, chiều dày 
mái 10.800 điểm. So với thời điểm trước khi ban hành 
quy định này, bình quân mỗi năm số bể được kiểm tra 
tăng 2,2 lần, số lần sửa chữa bể tăng 1,7 lần. Các đơn 
vị bắt đầu hình thành hệ thống hồ sơ thống kê số liệu 
kiểm tra bể chứa khoa học, nâng cao cấp độ an toàn 
trong quản lý khai thác bể chứa xăng dầu.

 ¾ Số lượng đường ống kiểm tra được 135km, đo độ dày 
10.800 điểm - tăng 1,5 lần so với trước khi có Quyết 
định 286.

GRI 305: QUẢN LÝ PHÁT THẢI (TIẾP THEO)
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GRI 308: LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Các nhà cung cấp trong nước phải đảm bảo 
tuân thủ pháp luật môi trường Việt Nam và 
các tiêu chuẩn môi trường khác. Còn lại 38% 
khối lượng xăng dầu được nhập khẩu từ các 
nhà cung cấp nước ngoài như Trafigura, SK 
energy, Lukoil... Các nhà cung cấp này đều là 
các nhà cung cấp lớn, có các chính sách và 
tiêu chuẩn chặt chẽ trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường, trong năm 2020 không để xảy ra các vi 
phạm pháp luật, các sự cố lớn gây ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến môi trường xung quanh.

NSRP xem công tác bảo vệ môi trường là ưu tiên 
hàng đầu và đã đầu tư tổng cộng khoảng 300 
triệu USD (gần 7.000 tỷ đồng) riêng cho việc 
xây dựng và lắp đặt các công trình bảo vệ môi 
trường. NSRP áp dụng công nghệ tiên tiến của 
các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Liên minh châu Âu nhằm giảm thiểu đến mức 
thấp nhất phát thải vào môi trường không khí, 
nước và đất. Các nguồn thải phát sinh được xử 
lý đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường nghiêm 
ngặt của Tổ chức tài chính Quốc tế/Ngân hàng 
Thế giới cũng như là các quy chuẩn, tiêu chuẩn 
hiện hành của Việt Nam. 

NSRP đã xây dựng thành công Hệ thống Quản 
lý tích hợp (IMS) theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 
14001:2015 cho Hệ thống Quản lý môi trường và 
ISO 9001:2015 cho Hệ thống Quản lý chất lượng, 
được tổ chức DNV-GL đánh giá và chứng nhận 
phù hợp các tiêu chuẩn ISO 14001 và ISO 9000 
vào ngày 22/3/2019.

Trafigura cam kết bảo vệ môi trường và chuyển 
đổi sang năng lượng không và thấp carbon. 
Trafigura đặt ra các mục tiêu thách thức và giám 
sát các chỉ số hoạt động nhằm tăng cường khả 
năng quản lý các tác động môi trường, tham 
gia với các nhà cung cấp, khách hàng, đối tác 
thương mại và nhiều bên liên quan trong hoạt 
động kinh doanh để hiểu, quản lý và giảm thiểu 
rủi ro cũng như tác động môi trường một cách 
hiệu quả hơn. Trong năm 2020, Trafigura đã bắt 
đầu một dự án nhằm cải thiện cách tiếp cận 
trong việc chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống 
khẩn cấp. Trong các năm gần đây, Trafigura cũng 
đã áp dụng các bài học kinh nghiệm để giảm 
thiểu khả năng xảy ra sự cố tràn và ngăn ngừa 
các sự cố lặp lại. Năm 2020, Trafigura không có 
sự cố tràn nào.

BP đặt mục tiêu trở thành một loại hình công ty 
năng lượng rất khác vào năm 2030 khi mở rộng 
quy mô đầu tư vào năng lượng carbon thấp, tập 
trung sản xuất dầu và khí đốt đi đầu trong việc 
giảm phát thải. Chiến lược mới của BP khởi động 
một thập kỷ phân phối hướng tới tham vọng.

BP đã theo đuổi mục tiêu trở thành công ty 
NetZero vào năm 2050 và tham vọng giúp đỡ 
thế giới cùng đạt được mục tiêu này. NetZero 
nghĩa là đạt được sự cân bằng giữa các nguồn 
phát thải do con người gây ra và việc loại bỏ các 
bể chứa khí nhà kính, như được nêu trong Điều 
4.1 của Thỏa thuận Paris *.

CÔNG TY TNHH LỌC HÓA DẦU 
NGHI SƠN (NSRP) TRAFIGURA GROUP PTE. LTD BP P.L.C.

(*) Báo cáo Phát triển bền vững năm 2020 của BP : https://
www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/
corporate/pdfs/sustainability/group-reports/bp-sustainability-
report-2020.pdf

Năm 2020, nguồn hàng xăng dầu chủ yếu của 
Petrolimex được cung cấp bởi các nhà cung cấp trong 
nước (Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn - NSRP, 
Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn - BRS) - chiếm 62% tổng 
khối lượng.
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GRI 200 
KINH TẾ

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ CHUNG

Nền tảng quản trị tốt là bàn đạp để các doanh nghiệp nói chung và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chứng minh được 
vai trò then chốt và vị trí quan trọng của mình trên thị trường. Hơn hết, việc áp dụng thống nhất một hệ thống quản trị 
và điều hành hệ thống ấy một cách vững vàng, chặt chẽ thể hiện được khả năng dẫn dắt doanh nghiệp của Ban Lãnh 
đạo. Trong bối cảnh thế giới nhiều thách thức gồm cả thách thức từ thị trường và thách thức từ dịch bệnh, Tập đoàn 
Xăng dầu Việt Nam đã đón đầu thay đổi và vững bước trên con đường Phát triển bền vững bằng việc tiếp tục nâng 
cao mô hình quản trị tiên tiến nhằm:

 ¾ Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp cho cổ đông. 

 ¾ Là công cụ giúp Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc nắm rõ tình hình hoạt động kinh doanh, từ đây đưa ra 
các kế hoạch để đẩy mạnh doanh thu cũng như các phương án để quản trị điều hành một cách chặt chẽ nhưng 
không cứng nhắc, thay đổi theo tình hình thực tiễn nhưng không làm mất đi những giá trị nền tảng quản trị cốt lõi.

Ban 
Kiểm soát

Đại hội đồng 
cổ đông

Văn phòng 
Tập đoàn

Văn phòng đại diện
Hồ Chí Minh

47 Công ty, 
Tổng công ty 

do Tập đoàn sở 
hữu 100% vốn

45 Tổng công ty, 
Công ty TNHH 

MTV trong nước
Công ty TNHH MTV

Petrolimex 
Singapore

Công ty TNHH MTV
Petrolimex Lào

5 Tổng công ty, 
Công ty do Tập 

đoàn sở hữu trực 
tiếp trên 50% vốn

12 Công ty liên 
doanh, liên kết

Hội đồng 
Quản trị

Ban
Tổng 

Giám đốc

52 Tổng công ty/
Công ty con

Toàn bộ số liệu trong GRI 200 là số liệu thống kê của toàn  
Tập đoàn (gồm Công ty mẹ, Khối Xăng dầu và Khối cổ phần).
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Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là Tập đoàn đa sở hữu hoạt 
động ở lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Bên cạnh trục 
chính kinh doanh xăng dầu, Tập đoàn có các công ty 
chuyên doanh các ngành hàng liên quan đến các lĩnh 
vực như vận tải viễn dương; vận tải trong nước; hóa dầu; 
gas; nhiên liệu hàng không... 

Xuyên suốt năm 2020, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng 
toàn diện và sâu rộng đến tất cả các quốc gia trên thế 
giới. Nền kinh tế toàn cầu nói chung rơi vào suy thoái 
và nền kinh tế Việt Nam với độ mở lớn đã chịu nhiều tác 
động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực 
kinh tế - xã hội, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu 
chuyển thương mại. Một số ngành bị tác động trực tiếp 
như xuất nhập khẩu; hàng không; vận tải; du lịch...

Đơn vị: Tỷ VNĐ 2016 2017 2018 2019 2020

Doanh thu thuần từ hoạt động 
kinh doanh

123.097 153.697 191.932 189.604 123.919 

Lợi nhuận trước thuế 6.300   4.785 5.178 5.648 1.410 

Lợi nhuận sau thuế 5.147 3.912 4.155 4.677 1.253 

Tổng tài sản 54.244  61.769 56.283 61.762 61.106 

Vốn chủ sở hữu 23.201 23.384 23.092 25.923 24.126 

GRI 201: HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

HIỆU QUẢ KINH TẾÁp dụng khoa học công nghệ vào quản lý điều hành

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ CHUNG (TIẾP THEO)

Phần mềm SAP- ERP

Phần mềm EGAS

ERP - Enterprise Resources Planning là một công cụ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp giúp quản lý và kiểm soát 
mọi nguồn lực liên quan đến hoạt động sản xuất, chuỗi cung ứng, kinh doanh, bán hàng, quản trị nguồn nhân lực, 
báo cáo quản trị,...

Sử dụng Phần mềm SAP - ERP là giải pháp đột phá của Tập đoàn nhằm xử lý các vấn đề trong doanh nghiệp quản lý từ 
khâu nhập khẩu, tài chính kế toán, nguồn nhân lực đến việc bán sản phẩm ra ngoài.

Nhập hàng

Nhân viên

Giá và chính sách giá

Thu nhận tín hiệu 
cột bơm

Tích hợp đo bồn 
tự động

Tích hợp thanh 
toán thẻ

Bán hàng tự 
phục vụ

In biên lai  
bán hàng

Tồn kho

Tài sản

Mạng lưới bán hàng

Bán hàng

Hóa đơn, ấn chỉ

Danh mục tập trung

Tiền lương

Sổ sách, báo cáo

Tích hợp hệ thống 
quản lý

Phần mềm quản lý cửa hàng EGAS

Phân hệ Tự động hóa cửa hàng AGAS

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sử dụng phần mềm EGAS (Enterprise Gas Station) - giải pháp quản lý các cửa hàng bán 
lẻ xăng dầu, được xây dựng theo mô hình tập trung dữ liệu, hoạt động trên môi trường internet, hỗ trợ người sử dụng 
quản lý tất cả các cửa hàng xăng dầu trên toàn hệ thống đảm bảo sản phẩm bán ra đúng tiêu chuẩn chất lượng và  
số lượng.

Trước tình hình chung nền kinh tế, năm 2020 là một năm 
đặc biệt khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Các yếu tố bất lợi liên 
tục xuất hiện và kéo dài từ đầu năm đến hết năm 2020 
đã ảnh hưởng trực tiếp, toàn diện đến hoạt động SXKD 
của Tập đoàn. Tuy nhiên, với tầm nhìn sáng suốt cùng 
các chính sách, quyết định nhanh chóng, kịp thời từ Ban 
Lãnh đạo cùng với sự tin tưởng và đồng lòng từ toàn thể 
CBCNV, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã hoàn thành vai 
trò và sứ mệnh của mình. Trên dưới toàn ngành đã cùng 
nhau nỗ lực để đạt được các mục tiêu đã đề ra như bình 
ổn và phát triển thị trường xăng dầu, các sản phẩm hóa 
dầu... hoàn thành nhiệp vụ chính trị được giao và đáp 
ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Hơn cả, 
khoảng thời gian khó khăn đó, khi có rất nhiều doanh 
nghiệp gặp khó khăn phải cắt giảm lao động nhưng Tập 
đoàn Xăng dầu Việt Nam vẫn duy trì hoạt động trên toàn 
hệ thống, đảm bảo cuộc sống cho CBCNV và đảm bảo an 
ninh năng lượng quốc gia.
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GRI 201: HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ (TIẾP THEO)
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Cùng với đó, Tập đoàn ưu tiên nhập mua xăng dầu từ các Nhà máy lọc dầu trong nước. Tỷ trọng sản lượng nhập mua 
trong nước ngày càng tăng. Cụ thể như sau:

Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Đảng và Nhà nước, 
Tập đoàn đã xây dựng nhiều chương trình hành động chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng sản 
phẩm/dịch vụ giữa các công ty trong Tập đoàn và nhiệm vụ đẩy mạnh cung cấp hàng hóa, dịch vụ 
Petrolimex đến người tiêu dùng Việt Nam.

Thực hiện 
2018

Thực hiện 
2019

Thực hiện 
năm 2020

Tổng nhập khẩu và nhập mua trong nước (m3, tấn) 10.024.241 10.188.680 9.664.509 

Nhập mua trong nước (m3, tấn) 4.127.437 5.923.823 6.029.742 

Tỷ lệ nhập mua trong nước/Tổng nhập khẩu và nhập 
mua trong nước

41% 58%  62,4%

0
2017
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GRI 201: HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ (TIẾP THEO)

Không chỉ vậy, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam vẫn có 
những hoạt động ý nghĩa được tổ chức: Giải chạy 65 
năm: Mỗi bước chạy - Một tấm lòng. Hoạt động này 
không chỉ lan tỏa niềm tự hào về sự hình thành và phát 
triển của Petrolimex trong 65 năm mà đó còn là một 
chương trình vô cùng ý nghĩa cho các cá thể trong toàn 
ngành nói riêng và đóng góp những giá trị to lớn cho xã 
hội nói chung. Từ hoạt động này, các CBCNV đã thể hiện 
được tinh thần đoàn kết, sự lan tỏa, sự quyết tâm cùng 
nhau vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Bên cạnh đó, 
mỗi bước chạy sẽ tượng trưng cho 1.000 đồng vào Quỹ 
ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng trong 
dịp kỷ niệm 65 năm và Tết Nguyên đán 2021. Chương 
trình không chỉ lan tỏa tinh thần đề cao sức khỏe thể 

chất cho những thành viên tham gia, mà còn lan tỏa 
được “sức khỏe tinh thần” đến những người đồng nghiệp 
- những đồng bào Việt Nam đang cần được giúp đỡ. Đại 
dịch Covid-19 khiến mỗi người dân phải thực hiện “giãn 
cách” xã hội, nhưng lại giúp tập thể CBCNV người lao 
động Petrolimex xích lại gần nhau hơn, đoàn kết hơn và 
thấu hiểu hơn tinh thần mà Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội 
đồng Quản trị Tập đoàn Phạm Văn Thanh đã chỉ đạo, kêu 
gọi: “Chúng ta cần kỷ luật, trách nhiệm hơn”, “Chúng 
ta cần nỗ lực và thích ứng hơn”, “Chúng ta cần biết 
chia sẻ hơn”. Đây là những hoạt động thiết thực và ý 
nghĩa nhằm khẳng định quyết tâm cùng cả nước đẩy lùi 
và vượt qua đại dịch Covid-19 của Người Petrolimex.
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Các chỉ số ROA, ROE và ROS

ROA ROE ROS

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 2016 2017 2018 2019 2020

Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA) 9,8% 6,7% 7,0% 7,9% 2,0%

Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu (ROE) 25,8% 16,8% 17,9% 19,1% 5,0%

Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần (ROS) 4,2% 2,5% 2,2% 2,5% 1,0%
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GRI 201: HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ (TIẾP THEO)

Hiệu quả

Trong thời gian giãn cách xã hội, các doanh nghiệp nói 
chung và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nói riêng đã gặp 
phải rất nhiều khó khăn, một trong số đó là làm sao để có 
thể tổ chức các cuộc họp nhằm đảm bảo cho hiệu quả 
công việc, vừa an toàn trong phòng, chống dịch.

Để thực hiện điều đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã 
triển khai giải pháp “Họp online qua ứng dụng Team” 
đồng bộ từ Tập đoàn tới các đơn vị thành viên. Đây là 
một quyết định vô cùng sáng suốt từ Ban Lãnh đạo vì 
không chỉ giúp các CBCNV giữ khoảng cách an toàn, 

Trong giải chạy 65 năm, để có thể liên kết được hàng 
trăm đội cũng như hàng nghìn đối tượng tham gia, 
Petrolimex đã phải thống nhất, tuyên truyền và hướng 
dẫn những người tham gia cập nhật và sử dụng phần 
mềm Strava. Ứng dụng này không chỉ có nhiều tính 
năng siêu việt hiện đại như đo lường chính xác quảng 
đường, tốc độ của người dùng, mà nó còn như một MXH 
thu nhỏ, giúp người dùng có thể theo dõi quá trình tập 
luyện cũng như thành tích của những người khác, đẩy 
mạnh tương tác giữa mọi người hay kích thích sự thích 

Ứng dụng khoa học công nghệ để tổ chức các cuộc họp trực tuyến xuyên suốt từ Tập đoàn đến các 
đơn vị thành viên. Đặc biệt, lần đầu tiên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ chức thành công Đại hội 
đồng cổ đông năm 2020 trực tuyến.

Sử dụng ứng dụng Strava trong việc liên kết và ghi nhận kết quả giải chạy 65 năm

Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo 
của Nhà nước về việc dãn cách 
xã hội - đảm bảo an toàn.

Đảm bảo được dòng 
chảy của công việc.

Tiết kiệm chi phí và thời 
gian cho các hoạt động 
nêu trên.

01 02 03

GRI: ÁP DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀO 
QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH

phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh mà còn nâng cao hiệu 
quả công việc, đồng thời tiết kiệm chi phí và thời gian 
cho mọi người.

Đặc biệt nhất phải kể đến Đại hội đồng cổ đông họp 
phiên thường niên diễn ra vào ngày 26/6/2020 đã đánh 
dấu bước tiến mới theo xu hướng tất yếu trong kỷ 
nguyên 4.0. Toàn bộ chương trình đại hội được số hóa 
và ứng dụng giải pháp phần mềm, công nghệ mới đưa 
lên trực tuyến nhằm đảm bảo tính minh bạch thông tin, 
đồng thời tạo điều kiện để cổ đông trong và ngoài nước 
có thể tham dự đại hội an toàn trước đại dịch Covid-19.

thú tập luyện thể thao của người dùng...Từ đây, những 
người tham gia Giải chạy đã cùng nhau “ghi lại” những 
bước chạy - những thành tích cá nhân của mình; các đội 
đua có thể dễ dàng nhìn thấy tổng “thành tích” của đội 
mình để từ đây nỗ lực hơn, phấn đấu hơn để không chỉ 
hoàn thành mục tiêu mà còn vượt xa mục tiêu, để Quỹ 
thiện nguyện không đạt được một con số, mà còn vượt 
xa thành 1 con số đáng nể, để chương trình không chỉ là 
chương trình kỉ niệm, mà còn là một chương trình có ý 
nghĩa lớn cho xã hội.
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Với sự tham gia nhiệt tình của gần 10.000 người đăng 
ký tham gia, Petrolimex đã ghi lại được rất nhiều hình 
ảnh đẹp trong suốt quá trình thực hiện giải chạy. Hình 
ảnh chữ “P” của Petrolimex đã xuất hiện trên khắp mảnh 
đất hình chữ S, từ đỉnh cao nhất của Hà Giang cho đến 
đất mũi Cà Mau... Chúng ta cũng đã thấy những sự phấn 
khởi, sôi nổi và vui vẻ của các đội từ cá nhân cho đến tập 
thể... Chúng ta cũng đã thấy những sự đồng lòng, chung 
tay của các CBCNV trên dưới Tập đoàn, họ đã nỗ lực hoàn 
thành mục tiêu, cũng đã nỗ lực để chung tay góp sức tạo 

nên một Quỹ thiện nguyện ý nghĩa hơn bao giờ hết. Sau 
khoảng thời gian thực hiện giải chạy, chúng ta - những 
người tham gia giải chạy dường như sẽ vui hơn bao giờ 
hết vì đã cùng nhau hoàn thành đường đua, vì đã làm 
được một điều gì đó cho xã hội, cho đồng bào mình; sự 
gắn kết và đồng lòng của các CBCNV cũng đã hiện lên 
thật đẹp, thật rạng rỡ. Chúng ta đã cùng nhau có những 
kỉ niệm thật đẹp, chúng ta cũng đã cùng nhau tạo nên 
những giá trị thật đẹp.

GRI 202: SỰ CÓ MẶT TRÊN THỊ TRƯỜNG

PETROLIMEX TỰ HÀO 
 TIẾN XA CÙNG VIỆT NAM
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Các dự án  
An sinh xã hội

Mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã làm Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bị ảnh hưởng nặng 
nề, thế nhưng trước những diễn biến phức tạp và độ truyền nhiễm cao của dịch bệnh, 
Tập đoàn vẫn sẵn sàng ủng hộ thiết bị y tế cho Bệnh viện Bạch Mai, tổng giá trị lên 
đến 2,74 tỷ đồng. Không chỉ vậy, Tập đoàn còn chung tay cùng các Doanh nghiệp 
khác trên cả nước ủng hộ bằng tiền như Petrolimex đã cam kết với Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội trao tặng 3 tỷ đồng để hỗ trợ thiết bị y tế cho 
một số Bệnh viện trên địa bàn Hà Nội phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. 
Đồng thời, Petrolimex cũng hỗ trợ 100 triệu đồng để bổ sung dụng cụ y tế cho các 
đơn vị như: Phường Khâm Thiên, Phường Phương Mai, Ban CHQS Quận Đống Đa, 
Trung tâm Y tế Cầu Giấy... và đặc biệt, hơn 29 nghìn cán bộ công nhân viên, người lao 
động Petrolimex đã tình nguyện ủng hộ 01 ngày lương với giá trị hơn 8,3 tỷ đồng để 
đóng góp vào quỹ phòng chống đại dịch Covid-19 tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các 
địa phương. Có thể thấy rằng, dịch bệnh ập đến làm cuộc sống của người dân Việt 
Nam nói chung và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, 
tuy nhiên, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, toàn bộ công nhân 
viên Petrolimex đã cùng nhau chung tay để san sẻ những khó khăn, đẩy lùi những  
thách thức.

GRI 203: TÁC ĐỘNG KINH TẾ GIÁN TIẾP

Chương trình 
ủng hộ máy thở 
Covid-19

Trong năm 2020, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn 
vị thành viên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng với vai trò là 
doanh nghiệp có quy mô lớn và truyền thống tự hào hơn 65 năm xây dựng và phát 
triển, Petrolimex luôn sẵn sàng đồng lòng, chung tay, góp sức cùng nhân dân cả nước 
đẩy lùi dịch bệnh. Thực hiện cam kết với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội, 
Petrolimex đã trao tặng thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho Bệnh viện Phổi 
Hà Nội, gồm 2 máy thở chức năng cao, một máy xét nghiệm điện giải, khí máu, 4 máy 
monitor theo dõi bệnh nhân. Petrolimex cũng trao tặng Bệnh viện Bạch Mai 02 máy 
thở và 01 hệ thống nội soi phế quản video. 

Với sự hỗ trợ này, Petrolimex mong muốn góp phần giúp cho công tác phòng, chống 
dịch tại các bệnh viện được thực hiện tốt hơn, đồng thời số thiết bị này sẽ tiếp tục 
phát huy tác dụng trong công tác chuẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân khi đại dịch 
Covid-19 đi qua.

Ủng hộ thiết bị y tế cho 
Bệnh viện Bạch Mai

2,74
Tỷ đồng
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GRI 203: TÁC ĐỘNG KINH TẾ GIÁN TIẾP (TIẾP THEO)

Đóng góp cho ngân sách Nhà nước

Tổng tiền thuế nộp ngân sách Nhà nước
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Giải chạy online -  
65 năm Petrolimex 

Với thông điệp “Mỗi bước chạy - Một tấm lòng”, Giải chạy 65 năm Petrolimex được tổ 
chức dưới hình thức online, diễn ra từ 0h00’ ngày 21/11 đến 23h59’ ngày 5/12/2020, là 
hoạt động đặc biệt hơn khi mỗi bước chạy của các VĐV đều chứa đựng ý nghĩa nhân 
văn sâu sắc, mỗi km đạt được sẽ giúp tạo ra 1.000 đồng góp vào quỹ từ thiện ủng hộ 
trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng trong dịp kỷ niệm 65 năm và Tết Nguyên 
đán 2021. Tất cả VĐV tham gia giải chạy đều nỗ lực hết mình để có số Km nhiều nhất 
đóng góp quỹ ủng hộ. Theo thống kê, nhiều đơn vị có số km đóng góp trong top đầu 
như: Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (đạt 28.162 Km, tương đương 28.162.000 
đồng), Công ty Xăng dầu Nghệ An (đạt 24.956 Km, tương đương 24.956.000 đồng) và 
Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ (đạt 24.498 Km, tương đương 24.498.000 đồng).

Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng, dù trong bối cảnh của nền kinh tế 
đang nhiều biến động, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã nỗ lực hết sức 
không chỉ để vượt qua thách thức mà còn tạo ra những giá trị đẹp đẽ, 
nhân văn và đầy tình thương yêu cho cộng đồng. Điều này đã thể hiện 
một tinh thần đoàn kết, đồng lòng rất “Petrolimex”, một tinh thần tương 
thân tương ái - một trong những truyền thống rất “Việt Nam”.

Trải qua hơn một năm dịch Covid-19 hoành hành và hiện người dân tiếp tục đang đối mặt với làn sóng của dịch bệnh, 
vì thế việc điều hành và thực thi hoạt động thu ngân sách nhà nước (NSNN) đã đang gặp rất nhiều trở ngại. Thế nhưng, 
là một trong những doanh nghiệp đầu tàu của nền kinh tế, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nỗ lực hết mình để không 
chỉ hoàn thành công tác quản lý - kinh doanh mà còn hoàn thành trách nhiệm đối với toàn thể xã hội thông qua việc 
đóng góp vào Ngân sách quốc gia. Từ số liệu thống kê cho thấy, dù phải đối mặt với rất nhiều thách thức, thế nhưng 
Tập đoàn vẫn đảm bảo được việc nộp ngân sách nhà nước với tổng tiền đạt năm 2020 là 38.620 tỷ đồng. Con số tuy có 
sự giảm nhẹ so với 2 năm 2018 và 2019, tuy nhiên đây đã là một sự nỗ lực hết mình từ mọi CBCNV trên dưới Tập đoàn 
để hoàn thành trách nhiệm của mình với xã hội.

9.565
vận động viên 
tham gia
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PHỤ LỤC DANH MỤC BÁO CÁO THEO CHUẨN GRI

GRI THÔNG TIN CÔNG BỐ NỘI DUNG BÁO CÁO SỐ TRANG

GRI 101 TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

GRI 102 CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN CHUNG 

1. HỒ SƠ CỦA TỔ CHỨC

102.1 Tên tổ chức Thông tin khái quát 8

102.2 Các hoạt động, thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ
Ngành nghề kinh doanh

Chuỗi cung ứng

14

22

102.3 Địa điểm của trụ sở chính
Thông tin khái quát

Thông tin liên hệ

8

33

102.4 Các địa điểm hoạt động Địa bàn kinh doanh 15

102.5 Quyền sở hữu và hình thức pháp lý

Thông tin khái quát

Quá trình hình thành và phát triển

Cơ cấu bộ máy quản lý

8

12

20

102.6 Các thị trường phục vụ Địa bàn kinh doanh 15

102.7 Quy mô của tổ chức

Cơ cấu bộ máy quản lý

Công ty con, công ty liên kết

Hiệu quả hoạt động kinh tế

Tổng số nhân viên

20

21

141

104

102.8 Thông tin về nhân viên và người lao động khác Tổng quan lực lượng lao động 104

102.9 Chuỗi cung ứng Chuỗi cung ứng 22

102.11 Phương pháp hoặc nguyên tắc phòng ngừa

Giải pháp giảm thiểu khí nhà kính

Lựa chọn kinh doanh sản phẩm sạch để giảm 
thiểu khí thải

Quản trị rủi ro

Ứng phó sự cố tràn dầu

Phương pháp quản trị chung về môi trường.

132 

55

70

135

125

102.12 Các sáng kiến bên ngoài Các sáng kiến bên ngoài 26

102.13 Quyền hội viên trong các hiệp hội Quyền hội viên trong các hiệp hội 27

2. CHIẾN LƯỢC

102.14 Tuyên bố của người ra quyết định cấp cao Thông điệp Chủ tịch HĐQT 2

102.15 Các tác động, rủi ro và cơ hội chính Các rủi ro và cơ hội chính 39, 52, 70

3. ĐẠO ĐỨC VÀ TÍNH CHÍNH TRỰC

102.16 Các giá trị, nguyên tắc, tiêu chuẩn và chuẩn mực của hành vi

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Giá trị cốt lõi

Bộ quy tắc ứng xử với các bên liên quan

10

11

86

102.17 Cơ chế tư vấn và báo cáo các mối quan ngại về đạo đức

GRI THÔNG TIN CÔNG BỐ NỘI DUNG BÁO CÁO SỐ TRANG

4. QUẢN TRỊ

102.18 Cơ cấu quản trị

Mô hình quản trị 

Vai trò và trách nhiệm của các ban thuộc  
Hội đồng Quản trị

59

64

102.19 Phân cấp thẩm quyền Mô hình quản trị 59

102.20
Trách nhiệm của các cấp điều hành đối với chủ đề kinh tế, môi 
trường và xã hội

Nhận diện và quản lý các tác động kinh tế, 
môi trường và xã hội

Hiệu quả của quy trình quản lý rủi ro

100, 124, 138

70

102.21
Tham vấn các bên liên quan về các chủ đề kinh tế, môi trường 
và xã hội

Định vị các bên liên quan

Gắn kết các bên liên quan

84

86

102.22 Thành phần của cấp quản lý cao nhất và các ủy ban
Mô hình quản trị 

Các ban thuộc HĐQT

59

64

102.23 Chủ tịch của cấp quản lý cao nhất Mô hình quản trị 59

102.24 Bổ nhiệm và lựa chọn cấp quản lý cao nhất Mô hình Quản trị Phát triển bền vững 59

102.26
Vai trò của cấp quản lý cao nhất trong việc thiết lập các mục đích, 
giá trị và chiến lược

Nhận diện và quản lý các tác động kinh tế, 
môi trường và xã hội

Hiệu quả của quy trình quản lý rủi ro

Chiến lược PTBV do HĐQT đề ra

100, 124, 138 

70

52

102.28 Đánh giá hiệu quả hoạt động của cấp quản lý cao nhất
Hiệu quả của quy trình quản lý rủi ro

Hiệu quả của Quản trị Phát triển bền vững

70

58

102.29 Nhận diện và quản lý các tác động kinh kế, môi trường và xã hội
Nhận diện và quản lý các tác động kinh tế, 
môi trường và xã hội

100, 124, 138

102.30 Hiệu quả của quy trình quản lý rủi ro Hiệu quả của quy trình quản lý rủi ro 70

102.31 Rà soát các chủ đề kinh tế, môi trường và xã hội
Nhận diện và quản lý các tác động kinh tế, 
môi trường và xã hội

100, 124, 138

102.32
Vai trò của cấp quản lý cao nhất trong lập Báo cáo  
Phát triển bền vững

Vai trò của cấp quản lý cao nhất trong việc lập  
Báo cáo Phát triển bền vững

59, 64

102.33 Truyền đạt các mối quan ngại cấp bách

Nhận diện và quản lý các tác động kinh tế, 
môi trường và xã hội

Hiệu quả của quy trình quản lý rủi ro

100, 124, 138 

70

102.34 Bản chất và tổng số các mối quan ngại cấp bách Mối quan tâm của các bên liên quan 86

102.35 Chính sách về thù lao
Thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BĐH 
và BKS

81

5. SỰ THAM GIA CỦA BÊN LIÊN QUAN

102.40 Danh sách các nhóm liên quan Định vị các bên liên quan 84

102.41 Các thỏa ước thương lượng tập thể
100% các công ty trong Tập đoàn xây dựng và 
tiến hành ký kết Thỏa ước lao động tập thể

111

102.42 Nhận diện và lựa chọn các bên liên quan Định vị các bên liên quan 84

102.43 Phương pháp tiếp cận đối với gắn kết các bên liên quan
Gắn kết các bên liên quan 86

102.44 Các mối quan ngại và chủ đề chính

PHỤ LỤC GRI THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN CHUNG
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GRI THÔNG TIN CÔNG BỐ NỘI DUNG BÁO CÁO SỐ TRANG

6. THÔNG LỆ BÁO CÁO

102.45 Các đơn vị được bao gồm trong báo cáo tài chính hợp nhất Phạm vi báo cáo 31

102.46 Xác định nội dung báo cáo và phạm vi chủ đề Cách thức xác định nội dung báo cáo 32

102.47 Danh mục các chủ đề trọng yếu Xác định các vấn đề trọng yếu 95, 99

102.48 Trình bày lại thông tin

Thông lệ báo cáo 31

102.49 Các thay đổi trong báo cáo

102.50 Kỳ báo cáo

102.51 Ngày của báo cáo gần nhất

102.52 Chu kỳ báo cáo

102.53 Đầu mối liên hệ giải đáp thắc mắc về báo cáo

102.54 Tuyên bố lập báo cáo tuân theo Tiêu chuẩn GRI

102.55 Mục lục GRI Mục lục GRI 156

GRI 103 PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

103-1 Giải thích về chủ đề trọng yếu và các Phạm vi chủ đề Phân tích 13 vấn đề trọng yếu 98

103-2 Phương pháp Quản trị và các hợp phần
Phương pháp quản trị chung GRI 300 và 
Phương pháp Quản trị GRI Phòng chống  
thiên tai, GRI 306

125, 128, 135

103-3
Đánh giá về Phương pháp 
Quản trị

Phương pháp quản trị chung GRI 200 

Phương pháp quản trị chung GRI 400

139

100

PHỤ LỤC DANH MỤC BÁO CÁO THEO CHUẨN GRI (TIẾP THEO)

GRI THÔNG TIN CÔNG BỐ NỘI DUNG BÁO CÁO SỐ TRANG

GRI 200 KINH TẾ Phương pháp quản trị chung GRI 200

GRI 201 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

201.1 Giá trị kinh tế trực tiếp được tạo ra và phân bổ Hiệu quả hoạt động kinh tế. 140

GRI ÁP DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀO QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH Áp dụng Khoa học công nghệ vào quản trị 
điều hành.

147

GRI 202 SỰ HIỆN DIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG

202.1
Tỷ lệ của mức lương khởi điểm theo giới tính so với mức lương tối 
thiểu của vùng

Lương nhân viên. 109

GRI 203 TÁC ĐỘNG KINH TẾ GIÁN TIẾP

203.1 Đầu tư cơ sở hạ tầng và các dịch vụ được hỗ trợ
Hỗ trợ các công tác an sinh xã hội. 
Hỗ trợ công tác phòng, chống Covid-19.

150, 151

203.2 Tác động kinh tế gián tiếp trọng yếu Đóng góp cho nhà nước. 153

GRI 300 MÔI TRƯỜNG

GRI PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI Phòng chống thiên tai. 128

GRI 305 PHÁT THẢI

305.1 Phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp (Phạm vi 1)
Phân tích về phát thải khí nhà kính từ các 
hoạt động của Petrolimex.

132

305.5 Giảm phát thải khí nhà kính (GHG)
Giải pháp giảm thiểu khí nhà kính. 
Lựa chọn kinh doanh sản phẩm sạch để 
giảm thiểu khí thải.

132

GRI THÔNG TIN CÔNG BỐ NỘI DUNG BÁO CÁO SỐ TRANG

GRI 306 CHẤT THẢI

306.1 Phát sinh chất thải và các tác động đáng kể liên quan đến chất thải.
Phương pháp quản trị. 
Quản lý sự cố tràn. 
Phòng chống thiên tai.

135
135
128

306.2 Quản lý các tác động đáng kể liên quan đến chất thải. Quản lý chất thải. 132

306.3 Chất thải phát sinh. Phát thải chất rắn và nước thải. 133

GRI 307 TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG Phòng chống thiên tai. 128

GRI 308 ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP VỀ MÔI TRƯỜNG

308.1
Các nhà cung cấp mới đã được đánh giá sơ bộ bằng cách sử dụng các 
tiêu chí về môi trường.

Lựa chọn nhà cung cấp. 136

GRI 400 XÃ HỘI

GRI 401 VIỆC LÀM

401.1 Số lượng nhân viên thuê mới và tỷ lệ thôi việc. Tuyển dụng nhân sự và thôi việc. 106

401.2
Phúc lợi cung cấp cho nhân viên toàn thời gian không dành cho nhân 
viên tạm thời hoặc bán thời gian.

Phúc lợi cho nhân viên. 108

401.3 Nghỉ thai sản. Chế độ thai sản. 109

GRI 402 MỐI QUAN HỆ LAO ĐỘNG/QUẢN LÝ

402.1 Thời hạn thông báo tối thiểu về những thay đổi trong hoạt động.
Mối lao động - quản lý: Hội nghi người lao 
động; Thỏa ước lao động tập thể.

110, 111

GRI 403 AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

403.1 Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. An toàn và sức khỏe nghề nghiệp. 112

403.2 Nhận dạng mối nguy, đánh giá rủi ro và điều tra sự cố.
Chính sách về an toàn và sức khỏe nghề 
nghiệp.

112

403.4
Sự tham gia của người lao động, tham vấn và truyền thông về an toàn 
và sức khỏe nghề nghiệp.

Tập huấn và truyền thông đầy đủ về việc an 
toàn sức khỏe nghề nghiệp theo các quy 
định liên quan của Bộ ngành và quy định 
của Tập đoàn.

113

403.5 Huấn luyện nhân viên về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
Các khóa đào tạo về an toàn và sức khỏe 
nghề nghiệp.

117

403.6 Nâng cao sức khỏe người lao động. Tổ chức Giải chạy online - 65 năm Petrolimex. 152

403.8
Người lao động được bảo đảm bởi hệ thống quản lý an toàn và 
sức khỏe nghề nghiệp.

Chính sách về an toàn và sức khỏe nghề 
nghiệp.

112

403.9 Thương tật liên quan đến công việc. Báo cáo tai nạn lao động. 114

403.10 Sức khỏe kém liên quan đến công việc. Báo cáo bệnh nghề nghiệp. 115

GRI 404 GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

404.1 Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm cho mỗi nhân viên Thống kế số giờ đào tạo. 116

404.2
Các chương trình nâng cao kỹ năng cho nhân viên và chương trình hỗ 
trợ chuyển tiếp.

Các khóa đào tạo. 117

404.3
Tỷ lệ phần trăm nhân viên được đánh giá định kỳ hiệu quả công việc 
và phát triển nghề nghiệp.

Đánh giá định kỳ hiệu quả công việc. 118

GRI 416 AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE CỦA KHÁCH HÀNG

416.1
Đánh giá tác động về sức khỏe và an toàn của các loại sản phẩm hoặc 
dịch vụ.

Lựa chọn kinh doanh các sản phẩn an toàn, 
thân thiện với môi trường, an toàn với sức 
khỏe khách hàng.

55

416.2
Các vụ việc không tuân thủ liên quan đến tác động sức khỏe và an 
toàn của các sản phẩm và dịch vụ.

Tuân thủ các quy định về kinh doanh 
xăng dầu, đặc biệt công tác phòng, chống 
Covid-19 cho khách hàng.

120

PHỤ LỤC GRI THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN CHUNG (tiếp theo)
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GRI THÔNG TIN CÔNG BỐ NỘI DUNG BÁO CÁO SO SÁNH SỐ LIỆU VỚI 2019 LÝ DO KHÔNG BÁO CÁO

GRI 200 KINH TẾ

GRI 204 THÔNG LỆ MUA SẮM

204.1 Tỷ lệ chi tiêu cho các nhà cung cấp địa phương

1/ Doanh thu theo vùng địa lý:

- Trong lãnh thổ Việt Nam :110.127 tỷ.

- Ngoài lãnh thổ Việt Nam : 13.791 tỷ.

2/ Tỷ lệ sản lượng nhập mua trong nước/Tổng nhập khẩu và nhập mua 
trong nước: 62,4%.

1/ Doanh thu theo vùng địa lý:

- Trong lãnh thổ Việt Nam :159.454 tỷ.

- Ngoài lãnh thổ Việt Nam :30.203 tỷ.

2/ Tỷ lệ sản lượng nhập mua trong nước/Tổng nhập khẩu và nhập 
mua trong nước: 58%.

GRI 205 CHỐNG THAM NHŨNG

205.3
Các vụ việc tham nhũng đã xác nhận và các biện pháp 
xử lý

Tính đến thời điểm hiện tại, Tập đoàn không có vụ việc tham nhũng đã 
xác nhận nào.

Không có vụ việc nào liên quan đến tham nhũng

GRI 206 HÀNH VI CẢN TRỞ 
CẠNH TRANH

206.1
Các chế tài đối với hành vi cản trở cạnh tranh, thực hành 
độc quyền và chống độc quyền

Petrolimex không tham gia vào các hành vi cản trở 
cạnh tranh

GRI 300 MÔI TRƯỜNG

GRI 301 VẬT LIỆU

301.1
Vật liệu đã được sử dụng theo trọng lượng hoặc  
khối lượng

Petrolimex không sử dụng nhiều loại nguyên vật liệu trong sản xuất kinh 
doanh. Bắt đầu từ năm 2018 Petrolimex đã tiến hành chuẩn hóa bình 
đựng mẫu xăng dầu tại hệ thống cửa hàng và kho xăng dầu. Từ năm 2019 
đã thay thế trên toàn hệ thống chai mẫu bằng nhựa có thời gian sử dụng 
ngắn bằng bình thiếc - tái sử dụng nhiều lần.

Số liệu cụ thể chưa thống kê. Lý do: Các đơn vị chủ động thay thế các 
bình chứa khi có nhu cầu.

301.2 Vật liệu tái chế đã được sử dụng

301.3 Sản phẩm được tái chế và vật liệu đóng gói sản phẩm Petrolimex không tái chế các sản phẩm.

GRI 302 NĂNG LƯỢNG

302.1 Tiêu thụ năng lượng trong tổ chức Không thống kê. 121.859 TOE

Theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, Petrolimex chỉ thống kê năng lượng 
của Tổng Công ty Vận tải thủy (PGTanker) và Tổng Công ty dịch vụ Xăng 
dầu (PTC) - là các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm (>5000 tấn TOE - 
Ton of oil equivalent). Năm 2020. Bộ Công Thương không thống kê. Năng 
lượng sử dụng trong khối xăng dầu chủ yếu là điện - dùng để thắp sáng 
và hoạt động bơm xăng dầu. Không có thông tin. Lý do: Cần thống kê từ 
từng đơn vị cửa hàng và kho xăng dầu.

302.2 Tiêu thụ năng lượng ngoài tổ chức Không có thông tin.

302.3 Cường độ sử dụng năng lượng

302.4 Giảm tiêu hao năng lượng

Áp dụng Quy định chiếu sáng tại cửa hàng xăng dầu từ năm 2017 nhằm 
xác định các yêu cầu chiếu sáng đảm bảo điều kiện ATVSLĐ, PCCC, hiệu 
quả năng lượng và thẩm mỹ. Các cửa hàng đang dần thay thế bóng 
đèn huỳnh quang bằng đèn led tiết kiệm điện năng. Số liệu cụ thể chưa  
thống kê.

Không có thông tin. 

Lý do: Cần tổng hợp, so sánh điện năng tiêu thụ trước và sau khi thay thế 
bóng đèn led, đơn vị thống kê: Cửa hàng.

302.5 Giảm nhu cầu năng lượng của sản phẩm và dịch vụ
Nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh dẫn đến tăng nhu cầu năng lượng 
của sản phẩm và dịch vụ.
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GRI 303 NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI

303.1 Tương tác với nước như một nguồn tài nguyên chung

Theo quy định tại Thông tư 22/2013/TT-BCT về việc khai báo cơ sở dữ liệu 
ngành Công Thương - các đơn vị thuộc Petrolimex phải khai báo các cơ 
sở dữ liệu môi trường tại website moitruongcongthuong.vn. Năm 2020 Bộ 
Công Thương tiến hành sửa đổi, ban hành Thông tư thay thế, đồng thời 
có kế hoạch thay đổi hệ thống CSDL của website dẫn đến việc khai báo 
dữ liệu bị gian đoạn. Tuy nhiên các số liệu thống kê cũng không đủ chất 
lượng. Lý do không thống kê chính xác: Phần lớn hệ thống xử lý nước thải 
tại cửa hàng xăng dầu dạng bể lắng gạn 3 ngăn lọc nước mưa chảy tràn 
qua khu vực có khả năng nhiễm dầu. Lượng nước mưa này được ước tính 
không chính xác.

303.2 Quản lý các tác động liên quan đến xả nước

Các kho xăng dầu thuộc đối tượng phải lập Giấy phép xả thải có phê 
duyệt của địa phương (xả thải >5m2/nđ) theo quy định tại Luật Tài nguyên 
nước. Giấy phép xả thải quy định các vị trí xả thải, số lượng các đầu xả, 
theo dõi chất lượng nước đầu ra tại các cửa xả của cơ sở. Nước có khả 
năng nhiễm dầu được phân loại và xử lý, kiểm soát bằng Quy chuẩn QCVN 
29/2010-BTNMT. Lượng nước thải chủ yếu phát sinh từ nước mưa chảy 
tràn. Không có thống kê chính xác.

303.3 Nước đầu vào

Nguồn nước sử dụng là: 

- Nước máy: Sử dụng cho mục đích sinh hoạt của CBCNV.

- Nước ngầm: Nước giếng khoan - sử dụng cho mục đích sinh hoạt của 
CBCNV.

- Nước mặt: Nước ao, hồ, sông - sử dụng làm nước dự trữ cứu hỏa, nước 
đuổi ống xăng dầu (tuần hoàn).

Khối lượng: Không thống kê.

Lý do không thống kê chính xác: Khối lượng nước máy được xác định bằng 
hóa đơn thu tiền của đơn vị cung cấp nước sạch. Nước giếng sử dụng 
không thống kê được nhưng khối lượng rất nhỏ, không đáng kể. Nước 
mặt không có thống kê. 

303.4 Nước thải

303.5 Nước tiêu thụ

Các ngành nghề kinh doanh của Petrolimex không sử dụng nước 
làm nguyên liệu đầu vào. Lượng nước sạch tiêu tốn do nhu cầu sinh 
hoạt của CBCNV. Một lượng nhỏ nước mặt được sử dụng để làm 
nước dự trữ cứu hỏa, nước vệ sinh công nghiệp - <5m3/ ngày đêm. 
 
Tiêu chuẩn nhu cầu nước sinh hoạt là 50 lít/ngày đêm. Với số lượng CBCNV 
khối xăng dầu và Văn phòng Tập đoàn năm 2021 là 18.469 người - khối 
lượng nước sử dụng tương ứng là 923 m3/ ngày đêm.

915 m3/ngày đêm - tương ứng nhu cầu của 18.300 CBCNV.

GRI 304 ĐA DẠNG SINH HỌC

304.1

Các cơ sở hoạt động được sở hữu, cho thuê, quản lý 
trong, hoặc gần kề các khu vực được bảo tồn và các 
khu vực đa dạng sinh học cao bên ngoài các khu được 
bảo tồn

Chưa có thống kê các cơ sở xăng dầu nằm trong hoặc gần kề khu vực 
được bảo tồn và các khu vực đa dạng sinh học cao. Tuy nhiên cửa hàng 
xăng dầu là hạ tầng cần thiết phục vụ hoạt động kinh tế xã hội nên luôn 
được bố trí tại các vị trí đông dân cư. Do vậy tác động đến các khu vực 
nhạy cảm không đặc biệt hơn quy hoạch của các cơ sở hạ tầng khác.

Chưa có thống kê các cơ sở xăng dầu nằm trong hoặc gần kề khu vực được 
bảo tồn và các khu vực đa dạng sinh học cao. Tuy nhiên cửa hàng xăng dầu 
là hạ tầng cần thiết phục vụ hoạt động kinh tế xã hội nên luôn được bố trí 
tại các vị trí đông dân cư. Do vậy tác động đến các khu vực nhạy cảm không 
đặc biệt hơn quy hoạch của các cơ sở hạ tầng khác.

304.2
Tác động đáng kể của các hoạt động, sản phẩm và dịch 
vụ đối với đa dạng sinh học

304.3 Các môi trường sống được bảo tồn hoặc phục hồi

Chủ đề vượt ngoài phạm vi quản lý của Petrolimex.
304.4

Các loài trong Sách Đỏ của IUCN và các loài trong danh 
sách bảo tồn quốc gia có môi trường sống trong các 
khu vực chịu ảnh hưởng bởi các hoạt động
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GRI 307 TUÂN THỦ VỀ MÔI TRƯỜNG

307.1
Không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi 
trường

Năm 2020, không có cơ sở thuộc Tập đoàn bị xử lý vi phạm trong lĩnh 
vực môi trường.

không có cơ sở vi phạm.

GRI 308 ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP VỀ MÔI TRƯỜNG

308.1
Các nhà cung cấp mới đã được đánh giá sơ bộ bằng 
cách sử dụng các tiêu chí về môi trường

Không sử dụng tiêu chí môi trường làm cơ sở lựa chọn nhà cung cấp. 
Tuy nhiên không phát hiện nhà cung cấp nào có các hành vi vi phạm và 
gây ô nhiễm môi trường lớn.

308.2
Các tác động môi trường tiêu cực trong chuỗi cung ứng 
và các hành động đã thực hiện

100% các nhà cung cấp tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường.

GRI 400 XÃ HỘI

GRI 405 SỰ ĐA DẠNG VÀ CƠ HỘI 
BÌNH ĐẲNG

405.1 Sự đa dạng của cấp quản lý và nhân viên

Tính đến 31/12/2020, tổng số CBCNV của Petrolimex là 25.392 người. 
Trong đó, số CBCNV của riêng khối kinh doanh xăng dầu là 18.469 người: 
Người Quản lý Tập đoàn 15 người; Người Quản lý 43 Công ty 187 người; 
Lao động văn phòng (Tập đoàn và 43 Công ty XD) 3.297 người; Lao động 
trực tiếp SXKD 14.970 người.

Tại ngày 31/12/2019, tổng số CBCNV Petrolimex là : 24.009 người).

405.2
Tỷ lệ lương cơ bản và thù lao của phụ nữ so với nam 
giới

Tỷ lệ lương giữa lao động nam và lao động nữ.

GRI 406 KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ

406.1
Các vụ việc phân biệt đối xử và các hành động khắc 
phục đã thực hiện

Bình đẳng và không phân biệt đối xử. Bình đẳng và không phân biệt đối xử.

GRI 407 TỰ DO LẬP HỘI/ QUYỀN THAM GIA CÔNG ĐOÀN VÀ 
THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ

407.1
Các hoạt động và các nhà cung cấp mà ở đó quyền tự 
do lập hội/quyền tham gia công đoàn và thương lượng 
tập thể có thể gặp rủi ro

Thỏa ước lao động tập thể của Công ty mẹ và các đơn vị; Quyền tham 
gia công đoàn; Hội nghị người lao động hàng năm 2020.

Thỏa ước lao động tập thể của Công ty mẹ và các đơn vị; Quyền 
tham gia công đoàn; Hội nghị người lao động hàng năm 2019.

GRI 408 LAO ĐỘNG TRẺ EM

408.1
Các hoạt động và nhà cung cấp có rủi ro đáng kể về các 
vụ việc lao động trẻ em

Mọi hành vi vi phạm về bất công, phân biệt đối xử, lao động trẻ em, lao 
động cưỡng bức, ngược đãi hoặc lạm dụng người lao động ở Petrolimex 
đều bị nghiêm cấm và có chế tài xử lý nghiêm minh.

Mọi hành vi vi phạm về bất công, phân biệt đối xử, lao động trẻ 
em, lao động cưỡng bức, ngược đãi hoặc lạm dụng người lao động 
ở Petrolimex đều bị nghiêm cấm và có chế tài xử lý nghiêm minh.

GRI 409 LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC HOẶC BẮT BUỘC

409.1
Các hoạt động và nhà cung cấp có rủi ro đáng kể về các 
vụ việc lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc

Mọi hành vi vi phạm về bất công, phân biệt đối xử, lao động trẻ em, lao 
động cưỡng bức, ngược đãi hoặc lạm dụng người lao động ở Petrolimex 
đều bị nghiêm cấm và có chế tài xử lý nghiêm minh.

Mọi hành vi vi phạm về bất công, phân biệt đối xử, lao động trẻ 
em, lao động cưỡng bức, ngược đãi hoặc lạm dụng người lao động 
ở Petrolimex đều bị nghiêm cấm và có chế tài xử lý nghiêm minh.

GRI 410 THÔNG LỆ VỀ AN NINH

410.1
Nhân viên an ninh được đào tạo về các quy trình hoặc 
chính sách về quyền con người

Tỷ lệ 100% nhân viên an ninh được đào tạo chính thức về các chính sách 
quyền con người của tổ chức hoặc các quy trình cụ thể và việc áp dụng 
những chính sách và quy trình này trong công tác an ninh.

Chưa thống kê số liệu.
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GRI 412 ĐÁNH GIÁ QUYỀN CON NGƯỜI

412.1
Những hoạt động cần phải rà soát về quyền con người 
hoặc đánh giá tác động

Petrolimex tuân thủ đầy đủ quyền con người theo Luật lao động và các 
chính sách khác của Chính phủ liên quan đến nội dung này.

412.2
Đào tạo nhân viên về các quy trình hoặc chính sách về 
quyền con người

412.3
Những hợp đồng và thỏa thuận đầu tư quan trọng có bao 
gồm các điều khoản về quyền con người hoặc đã được 
đánh giá sơ bộ về quyền con người

GRI 414 ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP VỀ MẶT XÃ HỘI

414.1
Các nhà cung cấp mới đã được đánh giá sơ bộ bằng cách 
sử dụng các tiêu chí về mặt xã hội

Tham chiếu nội dung GRI 308: Lựa chọn nhà cung cấp. Chưa thống kê số liệu.

414.2
Các tác động xã hội tiêu cực trong chuỗi cung ứng và 
các hành động đã thực hiện

GRI 417 TIẾP THỊ VÀ NHÃN HIỆU

417.1
Các yêu cầu đối với thông tin nhãn hiệu, sản phẩm và 
dịch vụ

 Tuân thủ đúng các quy định của cơ quan liên quan về tiếp thị và nhãn 
hiệu.

 Tuân thủ đúng các quy định của cơ quan liên quan về tiếp thị và 
nhãn hiệu.

417.2
Các vụ việc không tuân thủ liên quan đến thông tin và 
nhãn hiệu của sản phẩm và dịch vụ

Về nhãn hiệu của sản phẩm/dịch vụ tại Việt Nam, Petrolimex có nhãn hiệu 
(logo và các dấu hiệu nhận diện) đã được bảo hộ tại Cục SHTT Việt Nam. 
Các nhãn hiệu này bám sát Hệ thống nhận diện thương hiệu Petrolimex 
được xây dựng và ban hành trên toàn ngành theo QĐ số 315/XD-QĐ-TGĐ 
ngày 24.5.2010.

417.3
Các vụ việc không tuân thủ liên quan đến truyền thông 
tiếp thị

Về truyền thông tiếp thị liên quan đến thương hiệu, Petrolimex tuân thủ 
theo Quy trình quản trị thương hiệu gồm 2 nội dung: Quy trình quản tri 
thương hiệu và Quy trình quản trị khủng hoảng. Quy trình này được phê 
duyệt và ban hành theo QĐ số 316/XD-QĐ-TGĐ ngày 24.5.2010.

GRI 418 QUYỀN BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

418.1
Khiếu nại có căn cứ về việc vi phạm Quyền bảo mật 
thông tin khách hàng và mất dữ liệu khách hàng

Tính đến thời điểm hiện tại, Tập đoàn không nhận được khiếu nại có căn 
cứ nào về việc vi phạm Quyền bảo mật thông tin khách hàng và mất dữ 
liệu khách hàng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Tập đoàn không nhận được khiếu nại có 
căn cứ nào về việc vi phạm Quyền bảo mật thông tin khách hàng và 
mất dữ liệu khách hàng.

GRI 419 TUÂN THỦ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI

419.1
Không tuân thủ luật pháp và các quy định trong lĩnh 
vực kinh tế và xã hội

Không có hành vi vi phạm nào xảy ra bị xử phạt. Chưa thống kê số liệu.
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