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THÔNG ĐIỆP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp
trên cơ sở cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố sản xuất
cả bên trong và ngoài doanh nghiệp, đảm bảo
hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh
doanh 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông
qua. Cụ thể tập trung vào việc: Tiếp tục mở rộng
thị trường kinh doanh trong đó có hoạt động tìm

Kính gửi : Quý Cổ đông và Nhà đầu tư

kiếm và thực hiện M&A các Công ty cùng ngành

Ngày 25/01/2018, Công ty cổ phần đầu tư

Thành quả đạt được nêu trên là nhờ vào

và sản xuất Petro Miền Trung chính thức

sự đồng lòng của toàn thể Ban lãnh đạo và cán

được niêm yết trên sàn chứng khoán Thành phố

bộ nhân viên trong Công ty, dựa trên chiến lược

Hồ chí Minh với mã chứng khoán PMG, theo

kinh doanh dài hạn được Đại hội đồng cổ đông

Quyết định

niêm yết số 491/QĐ-SGDHCM

giao phó cùng với sự chèo lái tài tình nhạy bén

ngày 27/12/2017 của Sở giao dịch chứng

của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty với

khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện này đã

nhiều năm kinh nghiệm lĩnh vực dầu khí.

đánh dấu một bước phát triển nhảy vọt trong
quá trình phát triển của Công ty, góp phần
quảng bá thương hiệu PMG trên toàn quốc và
trong khu vực.
Trong năm qua, dự án tồn trữ và chiết
nạp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG (gas) tại Cụm công
nghiệp Thủy Phương, phường Thủy Phương, Thị
xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế và Nhà máy
tồn trữ và chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG (gas)
tại xã Tam Hiệp – Huyện Núi Thành – Tỉnh Quảng
Nam đã đi vào hoạt động ổn định, góp phần khai
thác tốt thị trường sẵn có, mở rộng thị phần sang
các địa bàn lân cận và đáp ứng nhu cầu ngày càng
cao của khách hàng. Với những lợi thế lớn trong
ngành, trong năm qua Công ty đã tiếp tục mở
rộng địa bàn kinh doanh, đưa sản phẩm khí hóa
lỏng LPG xuất khẩu sang thị trường Campuchia.
Chính vì vậy, kết quả hoạt động kinh doanh năm
2018 của Công ty hoàn thành vượt mức so với
kế hoạch đã đề ra. Lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh cốt lõi tiếp tục đóng góp vai trò quan trong
vào Lợi nhuận của cả Công ty. Bên cạnh đó trong
năm 2018, Ban lãnh đạo tiếp tục đẩy mạnh phát
triển mảng kinh doanh cốt lõi, thu hồi và thanh
lý các khoản đầu tư không còn nằm trong chiến
lược phát triển dài hạn, nâng cao năng lực tài
chính của toàn hệ thống.

Về công tác quản trị, Công ty đã thực hiện
tốt việc công bố thông tin trên thị trường chứng
khoán theo hướng dẫn Thông tư số 155/2015/TTBTC ngày 06/10/2015; Nghị định 71/2017/NĐ-CP
ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty
áp dụng cho các Công ty đại chúng và các văn
bản luật hiện hành có liên quan khác.
Song song với công tác quản trị, mối
quan hệ với các cổ đông, nhà đầu tư cũng được
Ban lãnh đạo Công ty chú trọng. Điển hình, trong
năm 2018 Công ty đã tổ chức 03 cuộc gặp gỡ nhà
đầu tư và chuyên viên phân tích đầu tư. Đầu tiên
ngày 09/03/2018 tổ chức gặp gỡ các nhà đầu tư

nghề trong lĩnh vực gas có hạ tầng sẵn có, uy tín
và thị phần phân phối tại các địa bàn mà Công ty
chưa có hoặc đang chiếm tỷ trọng phân phối thấp
theo chiến lược kinh doanh của Công ty; phát
triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, nâng cao
tính cạnh tranh; tiêu chuẩn hóa hệ thống quản
lý; tối thiểu hóa chi phí và các giải pháp khác phù
hợp với tình hình thực tế.
Trên đây là một số điểm khái quát về tình
hình hoạt động của Công ty trong năm qua.

“

			

Cuối cùng, thay mặt cho

Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất
Miền Trung trân trọng cảm ơn đến
quý khách hàng, quý đối tác và trên
hết là các quý cổ đông đã nhiệt tình
hỗ trợ, đồng hành với Công ty trong
suốt thời gian qua và hy vọng tiếp
tục nhận được sự tin tưởng, ủng hộ
và đóng góp kinh nghiệm quý báu
trong thời gian sắp tới.
		 Kính chúc quý cổ đông, nhà
đầu tư sức khỏe, hạnh phúc và
thành công!

“

6

và chuyên viên phân tích đầu tư nhân sự kiện
khai trương Nhà máy Nhà máy tồn trữ và chiết
nạp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG (gas) tại xã Tam

Chủ tịch hội đồng quản trị

Hiệp – Huyện Núi Thành – Tỉnh Núi Thành; tiếp
đến tổ chức gặp gỡ các nhà đầu tư và chuyên viên
phân tích đầu tư tại Hà Nội ngày 15/10/2018 và tại
Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18/10/2018 để tăng
cường gắn kết giữa với các nhà đầu tư. Thông qua
các sự kiện này, Công ty đã tạo được niềm tin đối
với nhà đầu tư, cổ đông và các nhà đầu tư tiềm
năng khác.
Về kế hoạch kinh doanh năm 2019, dự báo
thị trường Gas tiếp tục phát triển ổn định, Công ty

Nguyễn Tiến Lãng

7

I

THÔNG TIN CHUNG

10

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

1. THÔNG TIN
TỔNG QUAN

Tên công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT
PETRO MIỀN TRUNG

Tên nước ngoài

PETRO CENTER CORPORATION

Tên viết tắt

PETRO MIEN TRUNG CO., JSC

Vốn điều lệ

379.498.470.000 đồng

Vốn đầu tư của Chủ sở hữu

379.498.470.000 đồng

Trụ sở chính

Lô 4 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện
Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Số điện thoại

84-235. 394 7233/394 7228

Số Fax

84-235. 394 7244

Mã số thuế

4000462724

Email

info@petrocenter.com.vn

Website

www.petrocenter.com.vn

Số lượng cổ phiếu lưu hành
37.949.847 cổ phiếu tại ngày 31/12/2018

Sàn niêm yết
Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ chí Minh
(HOSE)

Số lượng cổ phiếu quỹ
0 cổ phiếu tại ngày 31/12/2018

Mã chứng khoán
PMG
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2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN
2018
2017

2007

2016

2014

Ngày 09/05/2007 Công

Tháng 10/2014 đầu tư

Công ty đã xây dựng

Công ty Cổ phần đầu tư và sản

Ngày 25/01/2018 chính thức

ty Cổ phần đầu tư và

góp vốn vào Công ty cổ

thành

thương

xuất Petro Miền Trung chính

giao dịch trên sàn HOSE. Đánh

sản xuất Petro Miền

phần dầu khí V-Gas tại

hiệu PM Gas, Picnic

thức trở thành Công ty đại

dấu bước chuyển mình quan

Trung được thành lập

Đồng Nai từng bước

Gas,

chúng theo giấy chứng nhận

trọng, khẳng định tên tuổi và vị

theo giấy chứng nhận

khẳng

thời điểm hiện tại số

số

ngày

thế của Petro Miền Trung – là

đăng ký kinh doanh số

hiệu của mình

lượng vỏ thuộc sở hữu

19/12/2017 của Ủy ban chứng

một trong những thương hiệu

4000462724 do Sở kế

Công ty là 1.800.000

khoán Nhà nước.

lớn và uy tín của thị trường Gas

hoạch và đầu tư tỉnh

vỏ bình, tương đương

Quảng Nam cấp

gần 810 tỷ đồng. Định

Sở giao dịch chứng khoán

nhập khẩu, tồn trữ, chiết xuất,

hướng của Công ty là

Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

sản xuất vỏ bình và phân phối

đẩy mạnh thị phần PM

chấp nhận đăng ký niêm yết cổ

gas tại khu vực Miền Trung,

Gas, Picnic gas, V-Gas

phiếu Công ty Cổ phần đầu tư

Miền Nam và Tây Nguyên.

rộng khắp cả nước

và sản xuất Petro Miền Trung

định

thương

công

V-gas và đến

8446/UBCK-GSĐC

Việt Nam trong lĩnh vực xuất

với mã chứng khoán PMG

Khánh thành tổng kho, cảng
xuất nhập khẩu LPG với sức
chứa hơn 45000 tấn tại cảng
Tam Hiệp khu kinh tế mở
Chu Lai.
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3. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
Ngành nghề kinh doanh
Theo giấy đăng ký doanh nghiệp số 4000462724 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp đăng ký
lần đầu ngày 09/05/2007, thay đổi lần thứ 18 ngày 14/09/2018, các ngành nghề kinh doanh của Công
ty bao gồm :

TT

Ngành

1

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Sản phẩm, dịch vụ chính
của Công ty

2

Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại

Hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư và sản

3

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

4

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

xuất Petro Miền Trung là phân phối bình Gas
(bình chứa gas loại 12 kg và loại 45 kg) bao gồm
nhập khẩu khí hóa lỏng LPG tồn trữ và chiết nạp

5
6

Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

khí hóa lỏng, sản xuất vỏ bình gas và là đầu mối

5. Phân phối gas đến người tiêu dùng: Sau khi

cung cấp Gas cho thị trường khu vực Miền Trung,

được san chiết, các sản phẩm của Công ty (bình

Miền Nam và Tây Nguyên.

chứa gas loại 12 kg và loại 45 kg) sẽ được cấp cho

1. Nhập khẩu khí Gas từ các nhà cung cấp trong

đại lý lớn và bán lẻ đến từng hộ gia đình, cá nhân

và ngoài nước: Công ty có 02 cầu cảng xuất nhập

trong vùng. Công ty đã xây dựng cho mình một số

khẩu LPG tại cảng Đồng Nai và cảng Chu Lai trong

khách hàng truyền thống lớn trong vùng qua thời

7

Vận tải hành khách đường bộ khác

khu kinh tế mở Chu Lai, có thể đón tàu tải trọng từ

gian hoạt động. Công ty tham gia chiết nạp khí

05 đến 20.000 tấn.

gas và chuyên cung cấp gas cho các hộ gia đình

8

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

2. Trữ khí vào các tổng kho của Công ty tại các

tư nhân và một số doanh nghiệp lớn như Công

vùng Miền Trung: Khí sau khi được nhập khẩu

ty cổ phần Đồng Tâm Miền Trung, Công ty TNHH

9

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

từ các nhà cung cấp nước ngoài cũng được nhập

Trung Hiếu, THACO Trường Hải, Công ty cổ phần

khẩu nội địa trong nước sẽ được lưu trữ vào các

thương mại dịch vụ An Hiệp Lợi, Công ty TNHH

10

Bán buôn đồ uống

tổng kho của Công ty

Gas Lâm Sơn, Công ty Cổ phần kinh doanh dầu

3. Sản xuất vỏ bình gas khối lượng 12 kg và 45

khí Quảng Bình, DNTN dịch vụ Gas Hạnh Nguyên,

11

Bán buôn kim loại và quặng kim loại

kg: Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh và

Công ty TNHH Tân Nhà Việt ... thị phần cung cấp

lượng khí dự kiến tiêu thụ, Công ty tiến hành sản

Miền Trung chiếm 70% doanh thu bán hàng hóa

12

Đại lý, môi giới, đấu giá

xuất vỏ bình gas loại 12 kg và loại 45 kg.

của Công ty với 03 nhãn hiệu sản phẩm là V – gas,

4. Chiết nạp khí Gas vào bình: Khí gas sẽ được

PM gas và Picnic – Vip

13

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

14

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

chiết vào 02 loại bình đã được sản xuất ở bước

Đồng thời, Công ty tiến hành tự sản xuất vỏ

3 để phân phối đến người tiêu dùng. Trong công

bình gas để chủ động trong quá trình chiết gas,

đoạn này vấn đề an toàn lao động, phòng chống

cung cấp cho đại lý và phân phối đến người tiêu

cháy nổ được Công ty đặc biệt quan tâm.

dùng trong khu vực.

15
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Địa bàn kinh doanh

Nhà cung cấp
trong nước

Khu
thương mại

Lưu trữ tại
các tổng kho

90%
CÁC CHI NHÁNH
TRỰC THUỘC

Khí ga được
chiết nạp
vào bình

01. Chi nhánh Đà Lạt
02. Chi nhánh Vũng Tàu
03. Chi nhánh Quảng Trị
04. Chi nhánh Bình Định

Nhà cung cấp
ngoài nước

Hộ
gia đình

Sản xuất vỏ bình
ga 12kg và 48kg

05. Chi nhánh Quảng Nam
06. Chi nhánh Thừa Thiên Huế

HUẾ
Theo nghiên cứu, Khí hóa lỏng - Khí gas hay còn

Mỗi kg LPG cung cấp khoảng 12.000 kcal năng

gọi đầy đủ là khí dầu mỏ hóa lỏng LPG (Liquefied

lượng, tương đương nhiệt năng của 2 kg than củi

Petroleum Gas) là một nhóm các loại khí Hydro-

hay 1,3 lít dầu hỏa hoặc 1,5 lít xăng. Việc sản sinh

Carbon có thành phần chính là propan C3H8 và

ra các loại chất khí NOx, khí độc và tạp chất trong

butan C4H10.LPG tồn tại trong thiên nhiên ở các

quá trình cháy thấp đã làm cho LPG trở thành

giếng dầu hoặc giếng gas và cũng có thể sản xuất

một trong những nguồn nhiên liệu thân thiện

ở các nhà máy lọc dầu. Nguyên liệu ban đầu dùng

với môi trường. LPG được sử dụng đa dạng trong

để sản xuất LPG là dòng khí thiên nhiên khai thác

công nghiệp như : nhiên liệu trong công nghiệp

từ các mỏ dầu hoặc qua quá trình xử lý dầu thô

xử lý thực phẩm, làm giấy, làm hạt nhựa và thậm

để thu được LPG. Trong điều kiện nhiệt độ và áp

chí làm chất nổ, làm nhiên liệu để chạy turbine

suất không khí thông thường, LPG thường ở thể

phát điện, làm chất làm lạnh, đầu vào cho công

khí tuy nhiên nó được gọi là khí dầu mỏ hóa lỏng

nghiệp hóa chất. Trong nông nghiệp và dân dụng,

vì các chất khí này có thể được hóa lỏng khi nén

LPG được sử dụng để sấy khô nông sản, sưởi ấm,

lại (mà không cần qua làm lạnh) nhằm thuận tiện

làm nhiên liệu trong nấu nướng, nhiên liệu cho

cho việc tồn trữ và vận chuyển. LPG không màu,

phương tiện vận tải… LPG bắt đầu được sử dụng ở

không mùi nhưng chúng ta vẫn thấy gas có mùi vì

Việt Nam từ những năm đầu thập niên 90 của thế

chúng đã được cho thêm chất tạo mùi trước khi

kỷ 20, với sản lượng ban đầu chỉ khoảng 50.000

cung cấp cho người tiêu dùng để dễ dàng phát

tấn/năm thông qua nhập khẩu và sử dụng chủ yếu

hiện ra khi có sự cố rò rỉ gas.

trong lĩnh vực dân dụng. Ngoài nguồn LPG trong
nước, hiện tại một nửa nhu cầu LPG của Việt Nam
phải nhập khẩu.

>50%
>76%
KHU VỰC TÂY NGUYÊN
QUẢNG NAM
ĐÀ NẴNG
QUẢNG TRỊ
BÌNH ĐỊNH

20%
~ 30%
ĐỒNG NAI
BÀ RỊA - VŨNG TÀU
CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG
SÔNG CỬU LONG, TPHCM
VÀ CÁC VÙNG PHỤ CẬN

>45%
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4. TẦM NHÌN - SỨ MỆNH GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SỨ MỆNH
TỐI ĐA HÓA GIÁ TRỊ
DOANH NGHIỆP

TẦM NHÌN
Đa dạng hoá sản phẩm

Phát triển doanh nghiệp ngày càng
lớn mạnh không chi thị trường trong
nước mà còn thị trường nước ngoài

Đáp ứng nhu cầu ngày càng
cao của khách hàng

Vận hành an toàn và
hiệu quả

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

• Đối với cổ đông và nhà đầu tư: Định kỳ đối

• Đối với đối tác kinh doanh: Phát triển mối

thoại với các cổ đông, tạo sự bình đẵng, minh

quan hệ dựa nguyên tắc tôn trọng lợi ích của

bạch thông tin, tạo ra giá trị cao nhất cho cổ
LOGO

Đảm
bảo
chất
lượng

Uy tín
với các
đối tác

Hài hoà
lợi ích
của các
cổ đông

Nhân
viên là
nền tảng
phát triển
Công ty

các bên tham gia nhằm tạo ra những sản phẩm

đông.

có chất lượng tốt nhất cho xã hội.

• Đối với khách hàng: Cung ứng sản phẩm

• Đối với cộng đồng xã hội: Thực hiện tốt

chất lượng, kịp thời, đáp ứng tốt nhất nhu cầu

trách nhiệm đối với Nhà nước, tạo công ăn việc

của khách hàng, xây dựng môi trường văn hóa

làm đối với xã đặc biệt khó khăn.

an toàn, không ngừng cải tiến, đem đến cho

• Đối với nhân viên: Tôn trọng sự đóng góp

khách hàng giá trị cao nhất với tôn chỉ “RA ĐỜI

của nhân viên, tạo môi trường làm việc thân

ĐỂ PHỤC VỤ”.

thiện, khuyến khích và trân trọng những ý kiến
độc lập và sáng tạo của nhân viên góp phần
vào sự phát triển Công ty.
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5. CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ
CỦA CÔNG TY
ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Phòng hành
chính tổng hợp

Phòng Tài chính
kế toán

Phòng
kinh doanh

Phòng xuất
nhập khẩu

Công ty cổ phần
Gas miền Trung

Phòng
Kỹ thuật

Phòng
Pháp chế

Công ty TNHH
Trung Nam

Phòng
Đầu tư

Phòng An toàn
chất lượng

Công ty cổ phần
dầu khí V-gas
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Các công ty con

Các tổng kho, đơn vị trực thuộc

Công ty Cổ phần dầu khí V – Gas
Địa chỉ

Giấy chứng nhận doanh nghiệp số

Số 1A/8, đường Châu văn Lồng, Khu

3603202837

phố Long Điềm, Phường Long Bình Tân,
Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Vốn điều lệ

225 tỷ đồng

Tỷ lệ sở hữu vốn

85,56%

Ngành nghề kinh doanh
Kinh doanh khí hoá lỏng

Công ty cổ phần Gas Miền Trung (Tên gọi cũ : Công ty TNHH Gas Miền Trung)
Địa chỉ

Giấy chứng nhận doanh nghiệp số

Lô 6 KCN Điện Nam – Điện Ngọc,

4000354775

Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn,
tỉnh Quảng Nam

Vốn điều lệ

180 tỷ đồng

93,89%

Ngành nghề kinh doanh
Kinh doanh khí hoá lỏng

Địa chỉ

Giấy chứng nhận doanh nghiệp số

8 G Khu phố II, Phường Hiệp Thành,

0302137561

Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Tỷ lệ sở hữu vốn

15 tỷ đồng

2. TỔNG KHO VÀ NHÀ MÁY CHIẾT NẠP
TẠI LÔ 6 KCN ĐIỆN NAM – ĐIỆN NGỌC

Tỷ lệ sở hữu vốn

Công ty TNHH Trung Nam

Vốn điều lệ

1. TỔNG KHO VÀ NHÀ MÁY CHIẾT NẠP
TẠI LÔ 4 KCN ĐIỆN NAM - ĐIỆN NGỌC

65%

Ngành nghề kinh doanh
Kinh doanh khí hoá lỏng

3. TỔNG KHO TỒN TRỮ, CẢNG XUẤT NHẬP
KHẨU GAS CÙNG NHÀ MÁY CHIẾT NẠP TẠI
KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI
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4. KHO TỒN TRỮ VÀ NHÀ MÁY
CHIẾT NẠP TẠI HUẾ

5. KHO TỒN TRỮ VÀ NHÀ MÁY
CHIẾT NẠP TẠI LÂM ĐỒNG

6. KHO TỒN TRỮ VÀ NHÀ MÁY
CHIẾT NẠP TẠI BÌNH ĐỊNH

9. CẢNG XUẤT, NHẬP LPG, TỔNG KHO
VÀ NHÀ MÁY CHIẾT NẠP TẠI ĐỒNG NAI

CÁC
TỔNG
KHO,
ĐƠN VỊ
TRỰC
THUỘC

8. KHO TỒN TRỮ VÀ NHÀ MÁY
CHIẾT NẠP TẠI QUẢNG TRỊ

7. KHO TỒN TRỮ VÀ NHÀ MÁY
CHIẾT NẠP TẠI VŨNG TÀU

10. NHÀ MÁY SẢN XUẤT VỎ BÌNH GAS
KCN PHÚ MỸ - BÀ RỊA VŨNG TÀU
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6. CHIẾN LƯỢC
PHÁT TRIỂN
Với quyết tâm đổi mới sáng tạo trong những
năm qua, Ban lãnh đạo Công ty đã phát triển mọi
nguồn lực đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát
triển triển khai xây dựng nhà máy tồn trữ và chiết
nạp khí LPG theo chiến lược từ nay đến năm 2025
: Công ty duy trì vị thế sẵn có và tiếp tục phát
triển lĩnh vực sản xuất vỏ bình gas, nâng cao tính
cạnh tranh, tăng giá trị doanh nghiệp trong đó có
cổ đông, người lao động và mang lại lợi ích cho
đối tác, cộng đồng xã hội.
Mở rộng thị phần, đào tạo lao động có tay nghề
cao, tuyển dụng thêm lao động để đáp ứng nhu
cầu ngày càng cao của Công ty. Công ty xem con
người là yếu tố sống còn để tồn tại và phát triển
do đó để mở rộng thị phần, hiệu quả hoạt động
sản xuất kinh doanh việc đào tạo lao động, tuyển
dụng thêm lao động nhằm hình thành đội ngũ
CBCNV có trình độ chuyên môn và tay nghề cao,
có tính kỹ luật, tác phong công nghiệp, giao tiếp
tốt và các kỹ năng khác có uy tín chất lượng.
Song song với công tác nhân sự, đào tạo tiếp
tục nghiên cứu đầu tư và ứng dụng công nghệ
vào dây chuyền sản xuất kinh doanh Công ty,
quan tâm đến bảo vệ môi trường vì sức khỏe của
CBCNV nói riêng và cộng đồng dân cư nói riêng
nhằm phát triển hài hòa tăng tính bền vững phù
hợp với chiến lược phát triển của Công ty. Trên
cơ sở không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất
lượng quản trị, đảm bảo an toàn chất lượng, hiệu
quả bền vững.

Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm

Đa dạng hóa sản phẩm, lấy trọng tâm là sản

đối tác chiến lược có uy tín, có kinh nghiệm và có

xuất – nhập khẩu – kinh doanh bán buôn, đồng

khả năng hỗ trợ Petro Miền Trung lâu dài trong

thời phát triển bán lẻ đáp ứng nhu cầu thị trường.

việc tái cấu trúc hệ thống kinh doanh, quản trị

Phát huy tối đa nguồn lực đồng thời tận dụng các

phù hợp với chiến lược xây dựng và phát triển

nguồn lực bên ngoài phát triển ngày càng lớn

của Petro Miền Trung, hướng đến thị trường trong

mạnh thị trường trong nước và nước ngoài

khu vực.
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1. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA
BAN ĐIỀU HÀNH

Chỉ tiêu

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

TỔNG DOANH THU NĂM 2018

1.259
TỶ ĐỒNG

TĂNG

36,85%
SO VỚI NĂM 2017

Năm 2017

Năm 2018

Tăng trưởng

Tổng doanh thu

920

1.259

36,85%

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất

58

104

79,31%

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất

48

78

62,50%

Năm 2018 chứng kiến giá dầu thế giới trải qua
nhiều lần biến động. Giá dầu Brent bình quân ở
mức là : 71,76 USD, tính chung năm 2018 giá giảm

Về nhà cung cấp, khách hàng: Tiếp tục duy trì

rất mạnh đánh dấu năm giảm đầu tiên kể từ năm

và mở rộng thị trường nội địa sẵn có, cải thiện

2015. Nguyên nhân là do lo ngại dư cung và các

chất lượng dịch vụ Ngoài nhà cung cấp thị

yếu tố tác động liên quan đến lệnh trừng phạt của

trường trong nước truyền thống, Công ty còn ký

Mỹ đối với Iran, khiến người mua lảng tránh thị

hợp đồng với các nhà nhập khẩu nước ngoài là

trường trong quý cuối năm. Trong 10 tháng đầu

doanh nghiệp Thái Lan là Công ty TNHH PTT oil

năm, giá dầu Brent đã tăng lên gần 1/3, lên mức

và business Public; và ngoài việc khách hàng là

cao 86,74 USD, mức cao nhất kể từ cuối năm 2014

thị trường trong nước, Công ty còn xuất khẩu thị

do lo ngại lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran,

trường Campuchia là Công ty TNHH Energy Giant

gây lo ngại thiếu hụt nguồn cung.v Tuy nhiên,

& trading và Công ty TNHH KNHC Engineering…

khi washinton đưa ra các miễn trừ trừng phạt bất
ngờ cho những người mua dầu lớn nhất của Iran,
cùng với mối lo ngại về tình trạng dư cung toàn

Cũng trong năm 2018, Ban lãnh đạo tiếp tục đẩy

cầu và tăng trưởng kinh tế chậm chạp đã ép giá

mạnh tối ưu hóa các khoản đầu tư tài chính: Gia

sụt giảm mạnh trong quý cuối năm 2018.

tăng tỷ lệ sở hữu tại các doanh nghiệp có lợi thế
trong ngành, Thu hồi các khoản đầu tư không

“

Là doanh nghiệp hoạt động trong ngành khí hóa lỏng LPG nên
kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền
Trung phụ thuộc chặt chẽ vào giá dầu trên thế giới. Nhận thức được vấn
đề này, khi lên kế hoạch kinh doanh cho năm 2018, Ban lãnh đạo và các
phòng ban đơn vị trực thuộc, các Công ty con đưa ra kế hoạch chi tiết của
đơn vị mình quản lý; đồng thời, áp dụng các biện pháp linh hoạt, phù hợp
với diễn biến thị trường để triển khai thực hiện kế hoạch, đưa Công ty
hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.

“

30

hiệu quả. Cụ thể:

1

Đầu tư thêm vào Công ty
cổ phần Gas Miền Trung
và Công ty cổ phần dầu
khí V- Gas
Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu phát triển

2

Thoái vốn Công ty Cổ
phần Đầu tư & sản xuất
Gas Việt Thái

được Petro Miền trung tập trung phát triển trong
năm 2018. Công ty đã quyết liệt triển khai các giải
pháp để đổi mới và nâng cao hiệu quả của hoạt
động nghiên cứu phát triển theo hướng chú trọng
khả năng ứng dụng, bám sát nhu cầu thị trường
đồng thời tận dụng các lợi thế của Công ty.
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ROE

18,40

%

11,88%

6,71

ROA

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

%

4,12%

“

Với kết quả kinh doanh tốt và
việc quản lý tài chính chặt chẽ, năm
2018, Công ty tiếp tục duy trì ổn định
các chỉ số tài chính ở mức an toàn,
đáp ứng và giữ vững niềm tin của cổ
đông.

“

32

Chỉ tiêu

Đơn vị

2017

2018

Lần

0,52

0,49

Lần

0,45

0,46

- Tổng nợ phải trả/Tổng tài sản

Lần

0,60

0,64

- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu

Lần

1,53

1,80

- Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/Hàng tồn kho bình quân)

Lần

29,24

42,10

- Vòng quay tổng tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản)

Lần

0,78

0,92

- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

%

5,29

7,20

- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/NVCSH (ROE)

%

11,88

18,40

- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)

%

4,12

6,71

- Tỷ suất Lợi nhuận HĐSXKD/Doanh thu thuần

%

5,53

6,58

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)
- Hệ số thanh toán nhanh
[(TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn]
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
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Triển vọng nền kinh tế năm 2019
Kết quả năm 2018 cho thấy kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục khởi
sắc với tăng trưởng GDP đạt mức cao nhất trong 11 năm qua. Kinh
tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; cơ cấu kinh tế chuyển
dịch theo hướng tích cực; chất lượng tăng trưởng được cải thiện.
Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá; công nghiệp chế biến,
chế tạo và dịch vụ thị trường tiếp tục tăng cao, giữ vững vai trò là
động lực tăng trưởng. Thực hiện vốn đầu tư phát triển hiệu quả
hơn với nhiều năng lực sản xuất mới được bổ sung cho nền kinh
tế. Môi trường kinh doanh đang ngày càng cải thiện. Tiêu dùng
tăng cao, xuất khẩu và thu hút khách du lịch quốc tế đạt khá.
Tình hình giải quyết việc làm và an sinh xã hội được quan tâm
thực hiện. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, nền kinh tế
vẫn còn những tồn tại, thách thức: Quá trình cơ cấu lại nền kinh
tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng có chuyển biến nhưng
còn chậm; năng suất lao động còn thấp, năng lực cạnh tranh
của nền kinh tế chưa cao. Biến đổi khí hậu, thiên tai, bão, lũ, dịch
bệnh diễn biến phức tạp có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông
nghiệp và đời sống của nhân dân.
Năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Dự báo kinh
tế thế giới trong năm 2019 vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức.
Hoạt động thương mại quốc tế phức tạp hơn với các yếu tố khó
lường bởi chủ nghĩa bảo hộ ở nhiều nước, đặc biệt là căng thẳng

2. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2019

của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Ở trong nước, bên cạnh
các điều kiện thuận lợi từ kết quả nổi bật trong năm 2018 về ổn
định vĩ mô, tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh và đẩy mạnh hội nhập, hợp tác kinh tế
quốc tế, kinh tế - xã hội nước ta năm 2019 dự báo vẫn đối mặt
với các thách thức đến từ nội tại của nền kinh tế, như: Trình độ
công nghệ thấp, đất đai, tài nguyên đang dần bị suy giảm trong
khi năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế

“

tuy có chuyển biến nhưng chưa thực sự đột phá. Bên cạnh đó, từ

Bên cạnh các điều kiện thuận lợi từ các kết quả nổi
bật trong năm 2018 về ổn định vĩ mô, tăng trưởng kinh tế,
kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
và đẩy mạnh hội nhập, hợp tác kinh tế quốc tế, kinh tế xã hội nước ta năm 2019 dự báo vẫn đối mặt với các thách
thức đến từ nội tại của nền kinh tế.

“
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năm 2019 việc thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế đã ký, nhất
là cam kết về mở cửa thị trường, cắt giảm thuế, bảo đảm sở hữu
trí tuệ sẽ mang lại cơ hội cho Việt Nam trong thu hút các nguồn
lực từ nước ngoài, nhưng đồng thời cũng là áp lực không nhỏ đối
với khu vực kinh tế trong nước. Biến đổi khí hậu, thiên tai, bão, lũ
luôn là thách thức tiềm ẩn, tác động tiêu cực đến hoạt động sản
xuất, kinh doanh.
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Kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2019

CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH THỰC HIỆN
KẾ HOẠCH NĂM 2019

1.

DOANH THU HỢP NHẤT

1.500
TỶ ĐỒNG

TĂNG TRƯỞNG

23,86%
SO VỚI NĂM 2018

Từ kế hoạch chung của Công ty phân
bổ thành các nhiệm vụ của từng
phòng ban, yêu cầu các phòng ban
xây dựng kế hoạch hoạt động giao
từng cá nhân và các giải pháp giám
sát thực hiện các công việc. Trên cơ
sở kế hoạch được giao, đánh giá mức
độ hoàn thành, gắn vào việc trả lương
thưởng theo kế hoạch được duyệt.

2.

Điều chỉnh chính sách bán hàng để tạo
sự đồng thuận và ủng hộ từ khách hàng,
tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách
hàng hoàn thành doanh số.

TĂNG TRƯỞNG

10%
SO VỚI
NĂM 2018

LỢI NHUẬN SAU
THUẾ HỢP NHẤT

95
TỶ ĐỒNG

3.

Đổi mới hoạt động Marketing nâng cao tính
chuyên nghiệp, áp dụng Marketing số, đa dạng
các hình thức, tập trung vào các hoạt động
marketing tại điểm bán. Chi phí marketing gắn
với tăng trưởng doanh thu.

4.

Quy định hạn mức chi phí, yêu cầu xây dựng giải pháp
thực hiện hạn mức bao gồm cả giải pháp kiểm soát, giao
trách nhiệm cho các bộ phận, trong toàn bộ hoạt động
doanh nghiệp.
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1. GIỚI THIỆU HĐQT, BKS
VÀ BAN ĐIỀU HÀNH
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ÔNG NGUYỄN TIẾN LÃNG

BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THÙY

BÀ HÀN KIỀU MINH PHƯƠNG

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT thành
viên HĐQT không điều hành
Ngày tháng năm sinh:
03/10/1968
Nơi sinh: Đà Nẵng

Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm
Tổng Giám đốc
Ngày tháng năm sinh:
19/06/1977
Nơi sinh: Đà Nẵng

Chức vụ: Thành viên HĐQT.
Thành viên độc lập HĐQT
Ngày tháng năm sinh:
02/01/1977
Nơi sinh: Đà Nẵng

Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: 8 G khối
phố 5, Phường Hiệp Thành,
Quận 12, TP Hồ Chí Minh
CMND: 025473008
Trình độ chuyên môn: Đại học
chuyên ngành quản trị kinh
doanh
Chức vụ đang nắm giữ tại
tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT
kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ
phần Gas Miền Trung
Quá trình công tác
- Năm 2013 - 2017: Chủ tịch
HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Gas Miền
Trung
- 28/6/2017 - 07/12/2017: Tổng
Giám đốc Công ty cổ phần Gas
Miền Trung
Hành vi vi phạm pháp luật:
Không

Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: 53 Đoàn
Thị Điểm, Phường Hải Châu II,
Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
CMND: 201300482
Trình độ chuyên môn: Đại học
chuyên ngành quản trị du lịch
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ
chức khác: Không
Quá trình công tác
- Năm 2011 - 2016: Phó Giám
đốc Công ty TNHH Gas Miền
Trung
- Từ 2017 - Nay: Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần đầu tư và sản
xuất Petro Miền Trung
Hành vi vi phạm pháp luật:
Không

Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: K48/33
Phan Châu Trinh – Thành phố
Đà Nẵng
CMND: 201384568
Trình độ chuyên môn: Trung
cấp kế toán
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ
chức khác: Không
Quá trình công tác
- 11/2017 - Nay: Thành viên Hội
đồng quản trị
Hành vi vi phạm pháp luật:
Không

SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG
NẮM GIỮ

5.692.500

SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG
NẮM GIỮ

cổ phần

13.282.500

vốn điều lệ

cổ phần

35%

vốn điều lệ

15%

SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG
NẮM GIỮ

241.500
cổ phần

0.64%

vốn điều lệ
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DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH

DANH SÁCH KIỂM SOÁT

BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THÙY

ÔNG NGUYỄN HOÀNG GIA

BÀ VÕ THỊ ÁNH NGUYỆT

BÀ TRẦN THỊ KIM HUỆ

BÀ LÊ THỊ HỒNG TRANG

BÀ TRẦN THỊ QUYÊN

Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm
Tổng Giám đốc
Ngày tháng năm sinh:
19/06/1977
Nơi sinh: Đà Nẵng

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
kinh doanh
Ngày tháng năm sinh:
05/07/1988
Nơi sinh: Gia Lai

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
kinh doanh
Ngày tháng năm sinh:
01/01/1981
Nơi sinh: Quảng Nam

Chức vụ:
Trưởng Ban kiểm soát
Ngày tháng năm sinh:
16/02/1986
Nơi sinh: Thừa Thiên Huế

Chức vụ:
Thành viên Ban kiểm soát
Ngày tháng năm sinh:
07/11/1985
Nơi sinh: Quảng Nam

Chức vụ:
Thành viên Ban kiểm soát
Ngày tháng năm sinh:
12/11/1985
Nơi sinh: Quảng Nam

Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: 53 Đoàn
Thị Điểm, Phường Hải Châu II,
Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
CMND: 201300482
Trình độ chuyên môn: Đại học
chuyên ngành quản trị du lịch
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ
chức khác: Không
Quá trình công tác
- Năm 2011 - 2016: Phó Giám
đốc Công ty TNHH Gas Miền
Trung
- Từ 2017 - Nay: Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần đầu tư và sản
xuất Petro Miền Trung
Hành vi vi phạm pháp luật:
Không

Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: Tây Sơn,
Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
CMND: 230676935
Trình độ chuyên môn: Đại học
chuyên ngành quản trị kinh
doanh
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ
chức khác: Không
Quá trình công tác
- Nhân viên kinh doanh Công ty
TNHH SCT Gas Việt Nam
- 8/2018 - Nay: TGĐ Công ty
cổ phần dầu khí V-gas kiêm
Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ
phần đầu tư và sản xuất Petro
Miền Trung
Hành vi vi phạm pháp luật:
Không

Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: 582 Cửa
Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam
CMND: 205062668
Trình độ chuyên môn: Đại học
chuyên ngành Quản trị kinh
doanh
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ
chức khác: Không
Quá trình công tác
- 2003 - 2015: Nhân viên kinh
doanh Công ty TNHH Gas Miền
Trung
- 2016 - Nay: Phó Tổng Giám
đốc kinh doanh Công ty Cổ
phần đầu tư và sản xuất Petro
Miền Trung
Hành vi vi phạm pháp luật:
Không

Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: Hòa Hải,
Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
CMND: 201539169
Trình độ chuyên môn: Trung
cấp chuyên ngành kế toán
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ
chức khác: Không
Quá trình công tác
- 2006 - Nay: Kế toán Công ty
TNHH Gas Miền Trung
- 10/2016 - Nay: Thành viên
BKS Công ty Cổ phần đầu tư và
sản xuất Petro Miền Trung
Hành vi vi phạm pháp luật:
Không

Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: Thôn 4,
Quế Bình, Hiệp Đức, Quảng
Nam
CMND: 205260120
Trình độ chuyên môn: Trung
cấp chuyên ngành kế toán
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ
chức khác: Không
Quá trình công tác
- 2006 - Nay: Kế toán Công ty
TNHH Gas Miền Trung
- 10/2016 - Nay: Thành viên
BKS Công ty Cổ phần đầu tư và
sản xuất Petro Miền Trung
Hành vi vi phạm pháp luật:
Không

SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG
NẮM GIỮ

SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG
NẮM GIỮ

0

115.000

Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: An Xuân,
Quảng An, Quảng Điền, Thừa
Thiên Huế
CMND: 191552895
Trình độ chuyên môn: Đại học
chuyên ngành kế toán
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ
chức khác: Không
Quá trình công tác
- Năm 2008 - 2016: Giáo viên
khoa kinh tế trường Cao Đẵng
nghề Nguyễn Tri Phương – Huế
- Tháng 10/2016: Nhân viên kế
toán DNTN Quang Phụ - Huế
- Từ 2/2017 - Nay: Nhân viên kế
toán Công ty cổ phần dầu khí
V – gas – CN Đông Xuyên kiêm
trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ
phần đầu tư và sản xuất Petro
Miền Trung
Hành vi vi phạm pháp luật:
Không
SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG
NẮM GIỮ

vốn điều lệ

SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG
NẮM GIỮ

5.692.500
cổ phần

15%

vốn điều lệ

cổ phần

0%

vốn điều lệ

cổ phần

0.3%

vốn điều lệ

0

cổ phần

0

vốn điều lệ

SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG
NẮM GIỮ

23.000
cổ phần

0,06%

SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG
NẮM GIỮ

23.000
cổ phần

0.06%

vốn điều lệ
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2. BÁO CÁO CỦA HĐQT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

BÀ NGUYỄN THỊ LINH THƯỜNG
Chức vụ: Kế toán trưởng
Ngày tháng năm sinh:
01/06/1979
Nơi sinh: Quảng Trị

Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: Thôn
Mỳ Hạ, Thanh Mai, Thanh Oai,
Hà Nội
CMND: 045179000004
Trình độ chuyên môn: Đại
học chuyên ngành Quản trị
kinh doanh
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ
chức khác: Không
Quá trình công tác
- Năm 2007 - Nay: Kế toán
trưởng Công ty Cổ phần đầu
tư và sản xuất Petro Miền
Trung
Hành vi vi phạm pháp luật:
Không

SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG
NẮM GIỮ

23.000

cổ phần

0.06%

vốn điều lệ

Đánh giá hoạt động của Công ty trong năm 2018
DOANH THU THUẦN

LỢI NHUẬN
SAU THUẾ HỢP NHẤT

1.211,34

87,19

TĂNG

TĂNG

TỶ ĐỒNG

37,7%
SO VỚI NĂM 2017

TỶ ĐỒNG

87,42%

VƯỢT

50%

KẾ HOẠCH LỢI
NHUẬN SAU THUẾ
DO ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG GIAO PHÓ

SO VỚI NĂM 2017

“

		 Năm 2018 Công ty đã hoàn
thành hầu hết các nhiệm vụ, chỉ
tiêu kế hoạch năm mà ĐHĐCĐ giao
phó. Đó là vận hành an toàn và liên
tục không để xảy ra sự cố đáng
tiếc nào ảnh hưởng đến con người
và uy tín Công ty; hoàn thành vượt
mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch
năm.

“
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Trong quá trình vận hành, công tác an toàn luôn
được chú trọng và đặt lên hàng đầu. Năm 2018,
Công ty đã xây dựng và ban hành các chương
trình, kế hoạch triển khai công tác an toàn cũng
như quy định thời hạn hoàn thành, trách nhiệm
từng đơn vị/cá nhân trong việc thực hiện kiểm tra,
giám sát ngay từ đầu năm. Tổ chức thành công
hội nghị an toàn, hội nghị đào tạo an toàn, vận
hành và bảo dưỡng sửa chữa, tích hợp an toàn –
chất lượng – môi trường. Triển khai các giải pháp
đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ.
Với việc thực hiện nghiêm túc các chương trình
kế hoạch đặt ra, tuân thủ các quy định cũng như
phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan, kết quả là
các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động an toàn,
không vi phạm về quy định về môi trường, không
để sự cố đáng tiếc nào xảy ra gây ảnh hưởng đến
con người, tài sản cũng như uy tín của Công ty.
Bên cạnh việc chỉ đạo, điều hành để thực hiện
tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thì trách nhiệm
đối với môi trường và xã hội cũng là một trong
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những ưu tiên đặt lên hàng đầu, luôn luôn nghiêm

Hệ thống quản lý tích hợp này được phát triển

chỉnh các quy định pháp luật về môi trường, thể

dựa trên quá trình hành động : “Hoạch định –

hiện trách nhiệm cao đối với môi trường xã hội;

thực thi – kiểm tra – thực hiện điều chỉnh” và

cung cấp dịch vụ thực hiện việc cung cấp các quy

triển khai đồng bộ xuống các đơn vị trực thuộc,

định của pháp luật về môi trường.

đơn vị thành viên để đảm bảo luôn đầu tư đầy đủ

Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền
Trung đã có nhiều cố gắng, chủ động triển khai

TT

Số NQ

Ngày

Nội dung

7

1/8/2018/NQ-HĐQT

06/08/2018

Thông qua kết quả phát hành, thay đổi
GCNĐKDN, sửa đổi điều lệ tổ chức, đăng ký
bổ sung cổ phiếu

nhân lực, trang thiết bị cho công tác bảo vệ môi
trường

công tác bảo vệ môi trường, tích hợp xây dựng hệ

Bên cạnh những thành công hoạt động sản

thống quản lý An toàn – chất lượng – Môi trường

xuất kinh doanh chính, nhận thức và thực hiện

và hoàn thiện cập nhật các quy định, quy trình

tốt trách nhiệm đối với môi trường xã hội, phát

về quản lý an toàn, môi trường, ứng phó sự cố.

huy sáng kiến, tiết giảm chi phí, hợp tác đầu tư,

Đây là nỗ lực của Công ty, Công ty nhận thức An

lao động tiền lương cũng đạt kết quả cùng đóng

toàn – môi trường là vấn đề sống còn của doanh

góp vào thành công chung của Công ty về mặt

nghiệp là kim chỉ nam suốt quá trình hình thành

hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp cũng như

và phát triển.

đóng góp cho cộng đồng.

8

01/10/2018/NQ-HĐQT

12/10/2018

Thông qua KQSXKD và nâng vốn sở hữu đến
85,56%

9

01/11/2018/NQ-HĐQT

05/11/2018

Họp định kỳ quý IV/2018

10

01/12/2018/NQ-HĐQT

28/12/2018

Thanh lý vỏ bình Gas hết hạn sử dụng PMGas
loại 12 kg

Hoạt động của HĐQT
TT

Số NQ

Ngày

Nội dung

1

01/03/2018/NQ-HĐQT

15/03/2018

Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông
thường niên

2

01/03/2018/NQ-HĐQT

28/03/2018

Cổ phần Đầu tư & sản xuất Gas Việt Thái
02/04/2018/NQ-HĐQT

23/04/2018

01/05/2018/NQ-HĐQT

03/05/2018

NGUYỄN THỊ
BÍCH THÙY

HÀN KIỀU
MINH PHƯƠNG

Chức vụ:
Chủ tịch HĐQT

Chức vụ:
Thành viên HĐQT
kiêm Tổng Giám đốc

Chức vụ:
Thành viên HĐQT

Số buổi họp
HĐQT tham dự

Số buổi họp
HĐQT tham dự

Số buổi họp
HĐQT tham dự

Nghị quyết Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

4

NGUYỄN TIẾN LÃNG

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc
chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty

3

Số lượng các thành viên dự họp

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc góp vốn
Công ty TNHH Gas Miền Trung để tăng vốn

10

10

10

Tỷ lệ
tham dự họp

Tỷ lệ
tham dự họp

Tỷ lệ
tham dự họp

điều lệ
5

02/05/2018/NQ-HĐQT

07/05/2018

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý
I/2018 và triển khai thực hiện phương án
phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017

6

01/07/2018/NQ-HĐQT

02/07/2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị Chốt danh sách
chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

100%

100%

100%
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Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của
Ban Giám đốc Công ty
		

Trong năm vừa qua, Ban Giám đốc Công ty đã triển khai, chỉ đạo các đơn vị, các phòng ban

chức năng phối hợp thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT, cố gắng khắc phục khó khăn,
linh hoạt trong chỉ đạo và đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản
trị và Tổng Giám đốc được thực hiện theo đúng quy định theo điều lệ Công ty và quy chế quản trị
Công ty. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc đều phù hợp với
phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định
trong các văn bản liên quan. Cụ thể như sau:
Quản lý và điều hành hoạt động sản xuất

Quản lý điều hành các hoạt động sản xuất

kinh doanh theo đúng phân cấp giữa HĐQT

kinh doanh chuyên nghiệp, trung thực,

và Ban Tổng Giám đốc;

cẩn trọng, với tinh thần trách nhiệm cao,
khắc phục khó khăn không ngừng nâng

Thường xuyên báo cáo đầy đủ trong quá

cao năng lực quản trị chuyên nghiệp, hiện

trình thực hiện các chỉ đạo của HĐQT và

đại để hoàn thành tốt các nhiệm vụ vì lợi

xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT khi phát sinh

ích của Công ty, cổ đông;

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
		

Năm 2019 dự báo thị trường vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức và khó đoán định do cuộc

chiến thương mại giữa Mỹ Trung vẫn chưa được giải quyết trong thời gian ngắn, bất ổn ở Trung Đông
mặc dù có chiều hướng giảm nhưng vẫn chưa thực sự bình yên dãi đất này, bất đồng chương trình
hạt nhân của Triều Tiên đã giảm xuống nhưng quan điểm giữa Mỹ và Triều Tiên vẫn còn có những
khoảng cách còn khá xa. Các vấn đề nêu trên ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới, giá dầu cũng như
ảnh hưởng đến doanh nghiệp Việt Nam trong đó có Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền
Trung. Với đặc điểm tình hình như trên, để hoàn thành kế hoạch 2019, HĐQT xác định những nội
dung chính cần thực hiện sau:
Tiếp tục tổ chức bộ máy HĐQT làm việc

Áp dụng các giải pháp linh hoạt, nhạy bén

chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm

trong hoạt động quản lý giám sát để hoàn

cao, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, giám

thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch

sát hoạt động Ban điều hành;

2019: Không ngừng đẩy mạnh công tác
phát triển thị trường tiêu thụ khí, không

Duy trì các phiên họp định kỳ theo quy

ngừng đẩy mạnh công tác phát triển thị

định và tổ chức cuộc họp bất thường khi

trường, triển khai mạnh mẽ công tác bán lẻ

cần thiết để giải quyết các công việc thuộc

LPG, gia tăng thị phần; Chú trọng đa dạng

thẩm quyền HĐQT, tham gia các cuộc họp

hóa sản phẩm; chuẩn bị các phương án để

Ban điều hành để cùng Ban điều hành kịp

sẵn sàng với thị trường giá cao trong tương

thời xử lý công việc;

lai;

Đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc triển khai

Xây dựng, triển khai áp dụng hệ thống

Làm việc thường xuyên với các đơn vị để

các Nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng như

quản trị phù hợp với hoạt động sản xuất

kịp thời chấn chỉnh công tác kinh doanh

HĐQT;

kinh doanh; tăng cường thực hiện các giải

vấn đề vượt cấp;
Có tầm nhìn chiến lược lâu dài và hoạch
Rà soát các dự án đầu tư nhằm đảm bảo

định sẵn sàng các kế hoạch, giải pháp linh

việc triển khai dự án được an toàn, chất

hoạt nhạy bén để sẵn sàng đối phó với bất

lượng phù hợp với tiến độ phê duyệt;

lợi, rủi ro.

theo định hướng chung, giải quyết kịp thời

pháp tiết kiệm; tiết giảm chi phí; xây dựng

các khó khăn vướng mắc trong sản xuất

và phát triển thương hiệu và văn hóa Công

kinh doanh và đầu tư của từng đơn vị;

ty; Triển khai tích cực hệ thống quản trị
nguồn nhân lực nâng cao hiệu quả kinh
doanh.
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3. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Hoạt động của Ban kiểm soát
Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra giám sát theo kế hoạch đã xây
dựng từ đầu năm 2018 đối với các đơn vị trực thuộc, các Công ty
con, phản ánh kết quả đạt được, phản ánh những tồn tại thiếu sót

Các cuộc họp của Ban kiểm soát
Trong năm 2018, BKS tổ chức 04 cuộc họp với

nội dung thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá

sự tham gia của 100% thanh viên nhằm phân

kết quả kiểm tra giám sát và tổng kết tình hình

công nhiệm vụ cho các thành viên, thông qua kế

thực hiện chức trách và nhiệm vụ của cá nhân

hoạch kiểm tra giám sát các đơn vị, thống nhất

và tập thể BKS, cụ thể:

06 - 03

06 - 09

04 - 06

25 - 12

trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị và nêu kiến nghị,
giải pháp khắc phục. Sau mỗi đợt kiểm tra, Ban kiểm soát thông

Ban kiểm soát đã
“		
thực hiện tốt chức năng
nhiệm vụ Ban kiểm soát
theo quy định điều lệ và
quy chế hoạt động của
Ban kiểm soát.

“

50

báo cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban tổng giám đốc chỉ đạo
khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót đối với từng đơn
vị. Công tác giám sát cũng được thực hiện thông qua việc xem
xét các báo cáo định kỳ, đột xuất của các đơn vị, thông qua kết
quả kiểm tra, của cấp trên về tình hình hoạt động sản xuất kinh
doanh, tình hình quản lý sử dụng vốn, tài sản, hoạt động đầu tư,

- Thông qua

- Đánh giá tình hình

- Đánh giá tình hình

- Đánh giá tình hình

chương trình, kế

kiểm tra giám sát

kiểm tra giám sát

kiểm tra giám sát

hoạch kiểm tra các

đơn vị

đơn vị

các đơn vị

đơn vị

- Chuẩn bị nội dung

- Chuẩn bị nội dung

- Chuẩn bị nội dung

- Thống nhất nội

báo cáo kiểm tra

báo cáo kiểm tra

báo cáo kiểm tra

dung thẩm tra

giám sát quý II

giám sát quý III

giám sát năm 2018

BCTC Quí I

mua sắm, công tác thực hành, tiết kiệm. Các hoạt động chính:

- Chuẩn bị báo
cáo phục vụ đại

Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động

Giám sát tình hình tài chính, đánh giá hiệu

sản xuất kinh doanh năm 2018, báo cáo

quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ,

tài chính mỗi quý, bán niên và năm 2018

tình hình quản lý và sử dụng vốn, cân đối

báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội

và quản lý dòng tiền;

đồng quản trị;

Giám sát và đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn

Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các Nghị

thành công trình Nhà máy tồn trữ & chiết

quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên

nạp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG (Gas) tại xã

năm 2018, Nghị quyết Hội đồng quản trị

Tam Hiệp - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

đối với thành viên Hội đồng quản trị, kiểm

và Nhà máy tồn trữ & chiết nạp khí dầu mỏ

tra tính hợp pháp hợp lý các hoạt động sản

hóa lỏng LPG (Gas) tại Cụm Công nghiệp

xuất kinh doanh theo các Nghị quyết của

Thủy Phương, Phường Thủy Phương, Thị xã

Đại Hội đồng cổ đông đề ra. Ngoài ra, giám

Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế;

sát tình hình thực hiện và tuân thủ điều lệ
Công ty, Luật doanh nghiệp, pháp luật Nhà
nước;

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính
sách, sửa đổi bổ sung và hoàn thiện hệ

hội đồng cổ đông
thường niên

Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và
Ban Tổng giám đốc
		

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã

		

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

tạo điều kiện hỗ trợ Ban kiểm soát hoàn thành

thực hiện báo cáo, công bố thông tin đầy đủ

tốt nhiệm vụ giám sát việc quản lý và điều hành

theo quy định hiện hành của pháp luật. Các

của Công ty, duy trì mối quan hệ làm việc, phối

thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp HĐQT

hợp đảm bảo sự phát triển bền vững của Công

và có ý kiến đóng góp theo nội dung quy định.

ty, của cổ đông, tuân thủ các quy định của pháp
luật và các văn bản quản lý nội bộ của Công ty.

		

Công ty đã tuân thủ yêu cầu của các

chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán cũng như
Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc

các quy định quản lý tài chính, kế toán, thuế

họp định kì và bất thường theo đúng quy định

hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính

của Điều lệ và hoạt động công ty. BKS đánh giá

kế toán, thực hiện hạch toán kế toán. Các Báo

thủ pháp luật hiện hành;

hoạt động của HĐQT trong năm là phù hợp với

cáo tài chính trong năm 2018 đã được lập chính

quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy

xác và đúng thời hạn.

hoạch sản xuất kinh doanh nửa đầu năm

Thực hiện các công việc khác của Ban kiểm

chế quản trị doanh nghiệp của Công ty, theo sát

2018;

soát theo quyết định của Đại hội đồng cổ

mọi hoạt động, chiến lược phát triển của Công

đông và các quy định hiện hành.

ty với hiệu quả và tinh thần trách nhiệm cao.

thống văn bản nội bộ, các quy chế, quy

Tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT

trình quản lý nhằm quản trị hiệu quả khoa

và Ban điều hành;

học, minh bạch phù hợp với thực tế và tuân

Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế
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4. THÔNG TIN CỔ PHIẾU VÀ
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Cơ cấu cổ đông chốt tại ngày 08/04/2019
Số lượng
Cổ phiếu

Tỷ lệ sở
Hữu (%)

Số lượng
Cổ đông

1. Cổ đông Nhà nước

0

0

2. Công đoàn Công ty

0

3. Cổ phiếu quỹ

Đối tượng

Thông tin cổ phiếu và cơ cấu cổ đông

Tổ chức

Cá nhân

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.975.000

50,00%

2

0

2

4.1 Trong nước

18.975.000

50,00%

2

0

2

4.2 Nước ngoài

0

0

0

0

0

18.974.847

50,00%

655

16

639

5.1 Trong nước

18,656,651

49,16%

638

10

628

5.2 Nước ngoài

318.196

0,84%

17

6

11

37,949,847

100,00%

657

16

641

4. Cổ đông lớn (>=5%)

5. Cổ đông khác (<5%)

Tổng cộng

8.435.000

Đến ngày 31/12/2018
Tổng số
cổ phần

37.949.847
cổ phần

Cơ cấu cổ đông

cổ phiếu hạn chế
chuyển nhượng đến
ngày 25/07/2018
(trong vòng 06
tháng)

Cổ phần hạn chế
chuyển nhượng
trong đó

16.870.000

=

+

cổ phiếu

8.435.000
số cổ phiếu còn lại
hạn chế chuyển
nhượng đến ngày
25/01/2019 (trong
vòng 12 tháng)

Tình hình thay đổi vốn đầu tư
30/7/2018: trả cổ tức
bằng cổ phiếu cho các
cổ đông hiện hữu với
tỷ lệ

15%

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm được
chính thức giao dịch trên thị trường vào
ngày 06/09/2018
Giao dịch cổ phiếu quỹ và
các chứng khoán khác
Không có
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Tổng khối lượng khớp lệnh và
thỏa thuận
- Khối lượng khớp lệnh
- Khối lượng thỏa thuận

43.669.860
34.736.200
8.933.660
916.821.118.110
720.434.150.100
196.386.968.000

Khối lượng khớp lệnh cao nhất
trong năm (01/08/2018)

606.890

24.497

Số lượng
7.400

Số lượng
8.510
(Bao gồm 15% cổ
tức bằng cổ phiếu)

VNĐ/
Cổ phiếu

Giá cao nhất trong năm
(06/04/2018)

14.646

(Em gái : Võ Thị
Ánh Nguyệt –PTGĐ
Công ty )

VNĐ/
Cổ phiếu

Giá thấp nhất trong năm
(25/01/2018)

9.730

Giao dịch
bán

Cổ phiếu

Khối lượng khớp lệnh thấp nhất
trong năm (19/12/2018)

Giao dịch
mua

Cổ phiếu

152.751

Võ Thị
Thanh Nga

Cổ phiếu

Khối lượng giao dịch khớp lệnh
bình quân/phiên

Giao dịch cổ phiếu của người có liên
quan người nội bộ

Đồng

Tổng giá trị khớp lệnh
- Khối lượng khớp lệnh
- Khối lượng thỏa thuận

234

Cổ phiếu

Tổng số phiên

Phiên

Thống kê
khối lượng
giao dịch và
diễn biến cổ
phiếu PMG
năm 2018

Giá cổ phiếu ngày 31/12/2018
(chưa điều chỉnh cổ tức 15%)

19.250

VNĐ/
Cổ phiếu

Giá cổ phiếu ngày 31/12/2018
điều chỉnh theo trả cổ tức bằng
cổ phiếu

22.137

VNĐ/
Cổ phiếu

730,535

Tỷ

Vốn hóa thị trường ngày 31/12/2018

Thời điểm
09/07/2018

Thời điểm
20/09/2018

Hoạt động tiếp xúc cổ đông, nhà đầu tư
Mặc dù Công ty mới được chính thức lên sàn

Phương, Phường Thủy Phương, Thị xã Hương

vào ngày 25/01/2018 song Ban lãnh đạo đã quan

Thủy - Tỉnh Thừa Thiên - Huế mang lại ngay sau

tâm, có kế hoạch chủ động và tích cực kết nối

khi tổ chức, Công ty tiến hành đưa các khách

cộng đồng đầu tư mà trước hết khách mời là

mời đi tham quan tại nhà máy tại Tam Hiệp -

các nhân viên phân tích của các Công ty chứng

Núi Thành - Quảng Nam vào ngày khai trương

khoán nhằm nỗ lực nâng cao hiệu quả trao đổi

09/03/2018.

thông tin hai chiều (công bố thông tin ra thị

Ngoài việc tổ chức cuộc gặp tại Đà Nẵng –

trường và tiếp nhận các thông tin phản hồi từ

Quảng Nam, Công ty còn tích cực kết nối cộng

thị trường) nhằm giới thiệu triển vọng và cơ

đồng nhà đầu tư Công ty còn tiếp tục tổ chức

hội đầu tư vào cổ phiếu PMG, Công ty tổ chức

gặp gỡ các nhà đầu tư và chuyên viên môi giới

chương trình phân tích tình hình tài chính cũng

tại Hà Nội ngày 15/10/2018 và tại Thành phố Hồ

như đánh giá các tiềm năng mà dự án tại các

Chí Minh ngày 18/10/2018 để tăng cường gắn

Nhà máy tồn trữ và chiết nạp khí dầu mỏ khí hóa

kết giữa với các nhà đầu tư. Với việc tổ chức các

lỏng LPG (gas) tại Tam Hiệp - Huyện Núi Thành

sự kiện này, Công ty quảng bá hình ảnh Công ty

và Nhà máy tồn trữ và chiết nạp khí dầu mỏ khí

và trên hết là tạo được niềm tin, hiểu biết lẫn

hóa lỏng LPG (gas) tại Cụm Công nghiệp Thủy

nhau và đem lại ấn tượng tốt cho Công ty.
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5. BÁO CÁO QUẢN TRỊ RỦI RO

TT

Tên rủi ro

Mô tả rủi ro

Biện pháp kiểm soát

Rủi ro vận hành,

Tổng kho và nhà máy chiết nạp tại

Thường xuyên kiểm tra, giám

cháy nổ

lô 4 KCN Điện Nam – Điện Khí và

sát dây chuyền san chiết, vận

các sản phẩm khí là các sản phẩm

chuyển, đảm bảo trang thiết

có nguy cơ tiềm ẩn trong sự cố rò

bị luôn đảm bảo chất lượng an

rỉ gas, dễ cháy nổ. Nếu có sự cố

toàn vận hành. Thường xuyên

xảy ra trong quá trình thu gom,

diễn tập, kiểm tra công tác

vận chuyển, phân phối khí và các

phòng cháy chữa cháy và đào

sản phẩm khí phát sinh sẽ dẫn

tạo CBCNV kiến thức về phòng

chuẩn hóa và thống nhất xuyên suốt Công ty. Hệ

đến nguy cơ ngừng hoạt động để

chống cháy nổ.

thống quản lý rủi ro cũng không phải ngoại lệ.

khắc phục và thời gian ngừng hoạt

Cụ thể hơn :

động sẽ tác động đến khả năng

Thay đổi và tích hợp
thủ tục - quy trình

1

Theo xu hướng phát triển của việc quản lý Công
ty và các quá trình hoạt động, các hệ thống
quản lý sẽ ngày càng được tích hợp với nhau để

“

		 Năm 2018 là năm đánh dấu
cột mốc khởi đầu bước phát triển
mới của Công ty, theo định hướng
chiến lược cho giai đoạn 20182020 và cũng là năm đầu tiên Công
ty chính thức niêm yết trên sàn
chứng khoán. Hoạt động quản lý
rủi ro được bổ sung và hoàn thiện
hơn để phù hợp với quy mô mới và
ngày càng tích hợp vào các hoạt
động cụ thể, đặc biệt định hướng
tích hợp QLRR trở thành một phần
quan trọng của hệ thống quản lý
chất lượng toàn Công ty.

“
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hoàn thành chỉ tiêu hoạt động sản

Công tác hoạch định mục tiêu được xem

xuất, sản lượng tiêu thụ, doanh

xét dựa trên các yếu tố giả định, các rủi ro

thu, lợi nhuận. Bên cạnh đó, sự cố
trong vận hành cũng có nguy cơ

để đảm bảo mục tiêu mang tính thách thức

tác động xấu đến trực tiếp đến con

nhưng khả thi và hiệu quả. Các rủi ro sau

người, môi trường, tài sản và tăng

đó đồng thời cũng được nhận diện để quản

chi phí khắc phục hậu quả.

lý kịp thời, phân công người phụ trách phù
hợp để tăng khả năng thực hiện mục tiêu

2
Các quá trình hoạt động kiểm soát khi

Rủi ro về thị

Không bắt kịp nhu cầu ngày càng

Xây dựng đội ngũ CBCNV có trình

trường

cao của thị trường, các thay đổi

độ, quản trị tốt nguồn nhân lực,

khác liên quan đến ngành nghề

xây dựng các chính sách đãi

được thiết lập và thay đổi đều được cân

ngộ phù hợp để giữ và phát triển

nhắc dựa trên các yếu tố rủi ro và mức độ

nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu

rủi ro cần quản lý.

tăng trưởng kinh doanh

Công tác tự đánh giá, rà soát các kiểm soát
được thực hiện định kỳ bởi chính những
người thực hiện kiểm soát, để đảm bảo rủi

3

Rủi ro về nguồn
nhân lực

Sự thiếu hụt hoặc sai sót của các

Thường xuyên ban hành mới/sửa

quy trình, quy chế trong quản trị

đổi và ban hành lại các quy chế,

ro được giám sát, các kiểm soát phát huy

nội bộ sẽ gây nên tính mất thống

quy trình để phù hợp với thực tế

hiệu quả.

nhất của doanh nghiệp

: Điều lệ, quy chế tài chính, quy
chế kinh doanh

Năm 2018, các Công ty con của Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền
Trung cũng được áp dụng hệ thống quản lý rủi ro trong toàn hệ thống. Ngoài các rủi
ro được báo cáo định kỳ, các Công ty con cũng theo dõi rủi ro riêng, đặc thù. Các rủi
ro này được giám sát và triển khai đến các cấp độ nhỏ hơn, từ Công ty tới các chi
nhánh, kho chứa và đại lý.

4

Rủi ro về công

Hệ thống công nghệ thông tin giúp

Hoàn thiện hệ thống công nghệ

nghệ thông tin

nâng cao hoạt động sản xuất kinh

thông tin phục vụ cho việc hoạt

doanh, thiết lập với khách hàng,

động sản xuất kinh doanh. Áp

nhà đầu tư, đối tác, cổ đông. Hệ

dụng phần mềm công nghệ

thống công nghệ thông tin không

thông tin hiện đại trong quản trị

phù hợp, bị gián đoạn, không bảo

tài chính, kế toán.

mật sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt

Hoàn thiện website Công ty tăng

động của Công ty.

cường công tác quan hệ cổ đông
Tăng cường hệ thống bảo mật
thông tin
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TT
5

Tên rủi ro

Mô tả rủi ro

Biện pháp kiểm soát

TT

Rủi ro về công bố

Không đúng thời hạn, không đầy

- Nắm vững luật, cập nhật đầy đủ

8

thông tin

đủ, chính xác sẽ ảnh hưởng đến
niềm tin của cổ đông, nhà đầu

Tên rủi ro

Mô tả rủi ro

Biện pháp kiểm soát

Rủi ro xảy ra các thay đổi bất lợi

Thực hiện đánh giá trước khi đầu

các quy định những thay đổi có

về môi trường chính trị, gây cản

tư, theo dõi và giám sát khi đã

liên quan đến công bố thông tin

trở hoạt động và các quyết định

đi vào hoạt động. Thường xuyên

tư đối tác cũng như uy tín hoạt

đối với Công ty niêm yết (nếu có)

kinh doanh

cập nhật thông tin và có các

động sản xuất kinh doanh của

- Xây dựng quy trình nội bộ về

Công ty.

cung cấp và công bố thông tin

Rủi ro chính trị

đánh giá phù hợp

nhằm đảm bảo các thông tin
hoạt động, thông tin tài chính
được báo cáo chính xác, kịp thời,

9

Rủi ro pháp lý

đúng hạn, minh bạch.
- Thường xuyên trao đổi với

Chuẩn bị tốt, dự trù cho những

thể dẫn đến ảnh hưởng nguồn

tình huống thay đổi trong nền

cung, tỷ giá, lạm phát, thắt chặt

kinh tế thị trường, củng cố nội

tín dụng, thị trường tài chính,

lực tài chính đồng thời xây dựng

nguyên liệu đầu vào

mối quan hệ bền vững với các

pháp phù hợp

hưởng đến hoạt động Công ty

cần công bố.

có

định hiện hành. Môi trường pháp

xây dựng, ...thay đổi đều ảnh

đủ và chính xác của các thông tin

Những diễn biến bất lợi

hoạt động kinh doanh đề ra giải

động, tiền lương, chứng khoán,

UBCKNN, SGDCK để kiểm tra đầy

Rủi ro kinh tế

Cập nhật, đánh giá tác động đến

tuân thủ theo pháp luật, các quy
lý : thuế, hải quan, môi trường, lao

đại diện phụ trách CBTT của

6

Hoạt động sản xuất kinh doanh

10

Rủi ro phát triển

Những tác động có thể có của

Chú trọng đánh giá và quản lý

bền vững

hoạt động kinh doanh đến chất

các rủi ro tác động đến sự phát

lượng quản trị doanh nghiệp, nền

triển bền vững cũng như tác

kinh tế, môi trường, và xã hội.

động đến môi trường, xã hội, tác
động từ hoạt động kinh doanh
đối với môi trường xã hội. Đánh

khách hàng, nhà cung cấp và tổ

giá và công bố thông tin về hiệu

chức tín dụng của Công ty

quả hoạt động kinh doanh và tác
động liên quan đến môi trường,

7

Rủi ro thương mại

Rủi ro thương mại: Việc phải thu

Bộ phận quản lý công nợ theo

và tài chính

hồi nợ phải thu của khách hàng.

dõi sát sao, phân loại từng khách

Rủi ro tài chính: Liên quan đến

hàng có chính sách tín dụng phù

khả năng kinh doanh hiệu quả

hợp, đôn đốc khách hàng trả nợ

với chính sách giá bán sản phẩm,

kịp thời.

chi phí bộ máy, chi phí tài chính

Xây dựng chính sách giá bán hợp

trong bối cảnh năng lực và chất

lý, quản lý tốt chi phí

xã hội và quản trị doanh nghiệp

11

Rủi ro truyền thông

Mất danh tiếng hoặc thiệt hại

Theo dõi và phản ánh kịp thời các

tài chính do không xử lý kịp thời,

thông tin truyền thông tiêu cực

hợp lý các thông tin bất lợi bị

thông qua công cụ tự động và đội

phát tán trên các phương tiện

xử lý khủng hoảng phù hợp

thông tin đại chúng

lượng vận hành của các nhà sản
xuất thị trường trong nước ngày
càng tăng lên cũng như do tác
động nguồn hàng nhập khẩu và
các đơn vị phân phối hàng cho
Công ty.

12

Rủi ro về kế hoạch

Thiếu kế hoạch chiến lược đúng

Kế hoạch chiến lược đã được

chiến lược

đắn để đáp ứng các mục tiêu

thiết lập, truyền thông đến các

chiến lược dài hạn của Công ty

bên liên quan và giao cho phòng
hoạch định chiến lược giám sát
và thực hiện. Danh mục các dự
án chiến lược cũng được phê
duyệt, triển khai và giám sát tình
hình thực hiện

59

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

TT
13

Tên rủi ro
Rủi ro cạnh tranh

Mô tả rủi ro

Biện pháp kiểm soát

Rủi ro trong việc đánh mất lợi thế

Tiếp tục phát huy các chiến lược

cạnh tranh, không nắm bắt đúng

duy trì lợi thế cạnh tranh, gia

yêu cầu và xu thế của thị trường

tăng thị phần.

và khi nhiều đối thủ cạnh tranh

Tăng cường đào tạo phát triển

ngày càng cải tiến sự khác biệt

đội ngũ cán bộ, cải tiến mô hình

của họ

kinh doanh, cải tiến hệ thống

6. BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Quản lý nguồn nguyên vật liệu và
các nguồn tài nguyên

thông tin, quy trình nội bộ tối ưu
hóa việc vận hành và chi phí dựa
trên hệ thống quản trị hiện đại

14

Rủi ro về nguyên

Nguồn nguyên liệu phục vụ cho

Cam kết hợp tác lâu dài với các

liệu đầu vào

hoạt động của Công ty là nhập

nhà cung cấp khí. Chuẩn bị sẵn

khẩu từ các nước và thu mua từ

sàng những nguồn cung cấp

các đơn vị phân phối trong nước.

khí thay thế để có thể bù đắp

Nếu sản lượng khí khai thác được

thiếu hụt nguyên liệu đầu vào

của các nước thấp hơn so với dự

trong trường hợp thị trường khí

báo sẽ có rủi ro tăng giá khí, hạn

diễn biến không thuận lợi. Công

chế nguồn cung. Ngoài ra, đầu

tác dự báo để hạn chế hoặc trữ

vào là nguồn nguyên liệu chính và

lượng hàng cần thiết để kiểm

chiếm phần lớn trong cơ cấu giá

soát giá đầu vào

thành hiện nay.

15

Rủi ro khí hậu

Sự thay đổi khí hậu, mùa trong

Tăng cường công tác dự báo nhu

năm ảnh hưởng đến sản lượng

cầu tiêu thụ nhằm khai thác hiệu

tiêu thụ khí và các sản phẩm khí,

quả, triệt để nguồn khí và sản

đến sự cân đối cung cầu khí

phẩm khí

Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và

“

			
Hoạt động
sản xuất kinh doanh
gắn liền với việc bảo
vệ môi trường. Kể
từ khi thành lập đến
nay, Công ty luôn chú
trọng đến công tác
bảo vệ môi trường
và luôn phổ biến các
thay đổi về văn bản
pháp luật môi trường
đến từng đơn vị và
hằng năm thực hiện
giám sát kiểm tra và
sự tuân thủ của các
đơn vị.

“
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đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm
và nguyên vật liệu được tái chế : Do đặc thù ngành dầu khí nên
không có nguyên vật liệu dạng thô để đóng gói và tái chế.
Trong năm 2018, Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro
Miền Trung đã thực thi các quy định về bảo vệ môi trường sau:
Thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường như lập
và phê duyệt cam kết bảo vệ môi trường, đánh giá tác động
môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, quản lý chất thải,
chất độc hại;
Áp dụng các quy chuẩn, định mức về việc sử dụng tài nguyên
điện, nước đối với toàn bộ hoạt động của Công ty;
Việc giám sát môi trường được triển khai theo đúng các yêu
cầu pháp luật, cam kết trong báo cáo và hướng dẫn bao gồm
môi trường nước, không khí...;
Thu gom, vận chuyển, xử lý và báo cáo định kỳ cho các cơ
quan quản lý theo đúng quy định;
Tiến hành thanh kiểm tra các đơn vị định kỳ hoặc đột xuất
nhằm chấn chỉnh kịp thời.

Năm 2018 Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền không có bất kỳ trường
hợp bị xử phạt hoặc chịu các biện pháp xử phạt phi tiền tệ do không tuân thủ luật
pháp và các quy định về môi trường
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Chính sách liên quan đến người lao động
Tính đến ngày 31/12/2018, Tổng số CBCNV
trong toàn hệ thống là 350 người, trong đó nam

Tôn trọng và tuân thủ các tiêu chuẩn về an
toàn, sức khỏe và môi trường;

Báo cáo liên quan đến hoạt
động thị trường vốn xanh
theo hướng dẫn UBCKNN

giới là 270 người, nữ giới 81 người, tập trung vào
lĩnh vực vận hành, bảo quản, sửa chữa.

Khám và theo dõi sức khỏe mỗi năm một lần;
trợ cấp, tặng quà nhân các sự kiện đặc biệt

Công ty đã xây dựng và ban hành chính sách
nhân viên theo quy định pháp luật, Công ty và
đặc thù của Công ty với cơ chế trả lương, trả
thưởng linh hoạt, có tính cạnh tranh theo cơ chế
thị trường nhằm giữ và thu hút nhân tài làm việc
lâu dài Công ty:
Đảm bảo tiền lương, thu nhập và ổn định
để người lao động yên tâm công tác; việc
trả lương thưởng và chế độ đãi ngộ khác
dựa trên năng lực thực sự và hiệu quả công
việc của từng cá nhân;
Thưởng thành tích định kỳ và đột xuất cho
cá nhân và đơn vị, thưởng sáng kiến cải tiến;
thưởng vận hành an toàn công trình khí;
Các loại phụ cấp đặc thù ngành khí được áp
dụng phù hợp với điều kiện, môi trường làm
việc của từng vị trí công việc;

của người lao động;

Thực hiện việc giảm thiểu khí cacbon, sử dụng
hiệu quả nguồn nước là rất quan trọng. Những
thách thức đặt ra là làm sao để thực hiện các

Chế độ BHXH, BHYT và BHTN theo quy định

biện pháp đầu tư thân thiện với môi trường, đầu

của Nhà nước; chế độ bảo hiểm tự nguyện

tư vào các dự án năng lượng mới, giảm phát thải

mang tính phúc lợi cao cho người lao động;

có ít tác động tới môi trường nhất. Để giải quyết
được những thách thức này, cần quan tâm hơn

Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn

đến vấn đề môi trường trong các quyết định đầu

hóa, văn nghệ, thể thao cho người lao động;

tư. Công ty xem xét những chỉ tiêu về mặt môi
trường. Xây dựng được các chính sách và quy

Người lao động được đào tạo, bồi dưỡng

định, trong đó có việc đưa các yếu tố bên ngoài

nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc, đào

của nền kinh tế thực vào cơ chế định giá; giảm

tạo theo yêu cầu pháp luật, đào tạo chuyên

thiểu rủi ro cho các khoản đầu tư xanh; đưa ra

môn, an toàn định kỳ.

những chính sách ưu đãi cho đầu tư xanh; xác

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh

định rủi ro tài chính theo tiêu chí môi trường; sử

vực dầu khí, Công ty Cổ phần đầu tư và sản

dụng các công cụ tài chính xanh mới để hỗ trợ

xuất Petro Miền Trung hiểu tầm quan trong và

sự phát triển của thị trường.

trách nhiệm của mình đối với vấn đề bảo vệ môi

Tập huấn công tác Phòng cháy chữa cháy,
huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động do Sở
lao động và thương binh xã hội Quảng Nam
tổ chức, tham gia lớp học vệ sinh an toàn
thực phẩm

trường. Công ty luôn tuân thủ các quy định đối
Việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch này

với việc bảo vệ môi trường theo quy định của

sẽ thúc đẩy việc lồng ghép các hoạt động ứng

Chính phủ, quản lý chặt chẽ nguồn nước, khí

phó với BĐKH với các chương trình, hoạt động

thải, chất thải.

khác, giúp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã
hội với ứng phó BĐKH, nâng cao tính ổn định

Đồng thời, Công ty cũng tích cực triển khai

và bền vững, giảm bớt rủi ro do BĐKH của các

tiết kiệm và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

chương trình, kế hoạch, hoạt động phát triển

đối với toàn thể CBCNV. Cụ thể, Công ty luôn

kinh tế - xã hội;

khuyến khích CBCNV, các đơn vị trực thuộc đưa
ra đề xuất nghiên cứu khoa học có thể áp dụng

Quá trình lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch

đối với việc bảo vệ môi trường.

này với các chương trình, kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội khác sẽ tạo điều kiện và cơ hội

Công ty có kế hoạch nghiên cứu các sản

cho các chương trình, kế hoạch, quy hoạch phát

phẩm thay thế để sản phẩm thân thiện với môi

triển của các ngành và địa phương có được

trường. Tuy nhiên, ngoài sự nỗ lực Công ty cũng

trình độ cao về công nghệ và hiệu quả kinh tế,

cần có sự hỗ trợ về vốn, chính sách thuế,... từ

giúp tận dụng được các cơ hội trong việc tiếp

Nhà nước để cho ra đời các sản phẩm thân thiện

cận nguồn lực tài chính, công nghệ, tăng cường

môi trường trong tương lai.

năng lực do thỏa thuận Paris mang lại.
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7. PHÂN TÍCH THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ
DỰA TRÊN THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ
CÔNG TY KHU VỰC ASEAN
Tiêu chí

Mã

Hiện
trạng

Đánh giá

A.1

Quyền cơ bản của cổ đông

A.1.1

Trả cổ tức trong vòng 30 ngày sau khi được công bố

A.2

Quyền tham gia vào các quyết định liên quan đến những thay đổi quan trọng của Công ty

A.2.1

Sửa đổi quy chế Công ty

Công ty tiến hành lấy ý kiến ĐHĐCĐ
về việc sửa đổi điều lệ tại Đại hội

A.2.2

Biểu quyết phát hành thêm cổ phiếu

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản hoặc trình ĐHĐCĐ thông qua
phương án phát hành thêm cổ phiếu

A.2.3

Chuyển nhượng toàn bộ hay phần lớn tài sản của Công
ty dẫn đến việc bán Công ty

Chưa có

Quyền tham gia một cách hiệu quả và biểu quyết tại ĐHĐCĐ và phải được thông tin về quy định họp ĐHĐCĐ,
bao gồm cả thủ tục biểu quyết

A.3.1

Cổ đông có cơ hội thể hiện bởi nội dung trên chương trình nghị sự,
thông qua thù lao hoặc mọi khoản tăng thù lao cho thành viên/Ủy viên
HĐQT không điều hành ?

Công ty tiến hành lấy ý kiến ĐHĐCĐ
về việc sửa đổi điều lệ tại Đại hội

Đánh giá

Công ty có cho phép biểu quyết vắng mặt

Cho phép biểu quyết vắng mặt thông
qua đại diện được ủy quyền hợp lệ
theo quy định của Công ty

A.3.10

Công ty sử dụng hình thức biểu quyết căn cứ theo số phiếu biểu quyết
của cổ đông (không phải bằng cách giơ tay) đối với mọi nghị quyết tại
ĐHĐCĐ mới nhất

Công ty sử dụng hình thức biểu quyết
căn cứ theo số phiếu biểu quyết của côt
đông đối với mọi nghị quyết tại ĐHĐCĐ
mới nhất, không phải bằng cách giơ tay

A.3.11

Công ty có công bố việc đã bổ nhiệm một bên độc lập (kiểm tra, giám sát viên)
tham gia bên kiểm phiếu để đếm và/ hoặc thẩm định phiếu bầu tại ĐHĐCĐ

A.3.12

Công ty có công bố công khai vào ngày làm việc tiếp theo kết quả biểu
quyết đối với tất cả Nghị quyết trong ĐHĐCĐ gần nhất

Tuân thủ công bố nghị quyết và Biên
bản họp. Biên bản kiểm phiếu trong
vòng 24 h theo quy định

A.3.13

Công ty có thông báo ĐHĐCĐ và ĐHCĐ bất thường trước tối thiểu 21 ngày

Công ty thực hiện tốt

A.3.14

Công ty có cung cấp cơ sở, thông tin và giải trình cho mỗi mục trong
dự thảo nghị quyết cần được cổ đông thông qua trong thông báo về
ĐHĐCĐ/tài liệu ĐHĐCĐ/dự thảo và/hoặc các báo cáo đính kèm ?

Tài liệu ĐHĐCĐ đã cung cấp đầy đủ
thông tin và cơ sở về các vấn đề trình
ĐHĐCĐ thông qua

A.3.15

Cổ đông có được cơ hội để đóng góp (các) vấn đề thảo luận vào trong
chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ

Công ty thực hiện tốt nội dung này

Công ty thực hiện tốt trong năm 2018

A.3

Hiện
trạng

A.3.9

CÂU HỎI CẤP 1
PHẦN A. QUYỀN CỔ ĐÔNG

Tiêu chí

Mã

A.4

Thị trường giao dịch thâu tóm Công ty phải được phép hoạt động một cách hiệu quả và minh bạch

A.4.1

Trong các trường hợp sáp nhập, mua lại và/hoặc thâu tóm cân được cổ đông
thông qua, thành viên/Ủy viên HĐQT của Công ty được đề nghị có bổ nhiệm
một bên độc lập đánh giá sự hợp lý của giá giao dịch sáp nhập, mua lại

A.5

Cần tạo điều kiện thực hiện quyền sở hữu cho mọi cổ đông, bao gồm các nhà đầu tư tổ chức

A.5.1

Công ty có công bố công khai chính sách/thực hành nhằm khuyến khích
tham gia của cổ đông bên ngoài khuôn khổ ĐHĐCĐ

Khuyến khích các cổ đông thực hiện
các quyền của mình, tạo điều kiện cổ
đông tham dự bỏ phiếu, biểu quyết
các vấn đề quan trọng

PHẦN B. ĐỐI XỬ BÌNH ĐẴNG VỚI CỔ ĐÔNG
B.1

Cổ phiếu và quyền biểu quyết

B.1.1

Mỗi cổ phiếu phổ thông của Công ty có một phiếu biểu quyết

Đã thực hiện điểm này

B.1.2

Trong trường hợp Công ty có nhiều hơn một loại cổ phiếu, công ty có
công bố quyền bỏ phiêu tương ứng cho từng loại cổ phiếu

Trong thông báo chốt danh sách, báo
cáo tài chính, báo cáo thường niên
công ty đã công bố rõ nội dung “chỉ
có một loại cổ phiếu phổ thông”

B.2

Thông báo ĐHĐCĐ

B.2.1

Mỗi Nghị quyết trong ĐHĐCĐ gần nhất chỉ liên quan đến một nội dung
của dự thảo nghị quyết nghĩa là không gộp nhiều nội dung vào trong
cùng một nghị quyết

Biên bản họp ĐHĐCĐ, Nghị quyết
ĐHĐCĐ ghi rõ những điều, mục cụ
thể, biểu quyết từng vấn đề riêng
biệt, không gộp chung các vấn đề

A.3.2

Công ty có cho phép cổ đông không có quyền kiểm soát quyền đề cử
thành viên/ủy viên HĐQT không điều hành ?

A.3.3

Công ty có cho phép cổ đông bầu chọn từng thành viên/Ủy viên Hội
đồng quản trị

A.3.4

Công ty có công bố thủ tục hiểu quyết được sử dụng trước khi
đại hội tiến hành ?

Thủ tục đề cử và biểu quyết được
công bố trên Website trước đại hội

A.3.5

Biên bản họp ĐHĐCĐ mới nhất có ghi nhận rằng cổ đông có cơ hội đặt
câu hỏi và câu hỏi cùng câu trả lời có được ghi nhận

Biên bản kỳ ĐHĐCĐ đã ghi nhận phần
thảo luận với các cổ đông. Năm 2018
ghi nhận chi tiết nội dung câu hỏi và
câu trả lời

A.3.6

Công ty có công bố kết quả bầu chọn bao gồm cổ phiếu thông qua, phản đối
và phiếu trống cho mỗi nội dung dự thảo lấy ý kiến của ĐHĐCĐ gần nhất

Có nêu rõ kết quả bầu chọn cho mỗi
nội dung dự thảo lấy ý kiến ĐHĐCĐ

B.2.2

Thông báo và tài liệu ĐHĐCĐ được dịch sang tiếng Anh và được công bố
cùng ngày với tài liệu ĐHĐCĐ bằng tiếng Việt

Công ty chưa thực hiện chỉ tiêu này

A.3.7

Công ty có công bố danh sách thành viên HĐQT tham dự ĐHĐCĐ gần nhất

Nêu rõ danh sách thành viên HĐQT
tham dự trong Biên bản họp ĐHĐCĐ

B.2.3

Công bố SYLL của ứng viên

A.3.8

Công ty có công bố rằng tất cả thành viên HĐQT và TGĐ/Giám đốc điều
hành (nếu TGĐ/Giám đốc điều hành không phải là thành viên HĐQT) có
tham dự ĐHĐCĐ gần nhất ?

Tham dự đầy đủ

Cung cấp tiểu sử của thành viên/ủy viên HĐQT sẽ được bầu chọn/bầu
chọn lại (tối thiểu là tuổi, trình độ đào tạo, chuyên môn, ngày bổ nhiệm
đầu tiên, kinh nghiệm và vị trí thành viên HĐQT đang tại vị trong các
Công ty niêm yết khác)
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Mã
B.2.4

B.2.5

Tiêu chí

Hiện
trạng

Kiểm toán viên/Công ty kiểm toán chuẩn bị được bầu chọn/bầu chọn
lại có được xác định rõ ràng

Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ được cung cấp dễ dàng

Đánh giá
Thực hiện tốt nội dung này theo tờ
trình ĐHĐCĐ về việc phê duyệt danh
sách các Công ty kiểm toán độc lập
Thực hiện tốt nội dung này : Giấy ủy
quyền tham dự ĐHĐCĐ được gửi cùng
với thông báo mời họp, và cũng được
công bố trên Website Công ty

Phải ngăn cấm giao dịch nội gián và lạm dụng mua bán tư lợi cá nhân

B.3.1

Công ty có quy định cấm thành viên HĐQT và nhân viên không được
kiếm lợi từ những kiến thức không được công bố ra ngoài

Công ty thực hiện tốt nội dung này

B.3.1

Thành viên HĐQT được yêu cầu báo cáo về giao dịch cổ phiếu của họ
trong vòng 3 ngày làm việc

Thành viên HĐQT chưa thực hiện
giao dịch cổ phiếu

B.4

Giao dịch các bên liên quan của thành viên HĐQT và cán bộ quản lý cấp cao

B.4.1

Công ty có chính sách yêu cầu thành viên HĐQT công bố lợi ích có liên
quan trong các giao dịch và mọi xung đột lợi ích với Công ty không

Có quy định nội dung này trong
điều lệ Công ty

B.4.2

Công ty có chính sách yêu cầu một tiểu ban bao gồm thành viên HĐQT
độc lập rà soát giao dịch bên liên quan trọng yếu/quan trong để xác
định liệu nhưng giao dịch đó có phục vụ lợi ích tốt nhất của Công ty và
cổ đông không

Nội dung hoạt động này hiện do
Ban kiểm soát thực hiện

B.4.3

Công ty có chính sách yêu cầu thành viên HĐQT không tham gia họp
HĐQT trong các cuộc họp về các hoạt động, giao dịch mà thành viên
đó có xung đột lợi ích ?

Thể hiện trong quy chế tài chính

B.4.4

Công ty có chính sách về khoản vay cho thành viên HĐQT, trong đó
quy định cấm hoạt động này hoặc đảm bảo rằng các khoản vay được
thực hiện trên cơ sở giao dịch hợp lý theo lãi suất thị trường

Công ty thực hiện tốt nội dung này

Công ty có công bố chính sách bảo vệ các chủ nợ

C.1.7

Công ty có viết báo cáo/nội dung riêng mô tả các nỗ lực về các vấn
đề về môi trường/kinh tế và xã hội

C.2

C.3

Bảo vệ cổ đông thiểu số trước các hành vi lạm dụng

B.5.1

Công ty có công bố về việc giao dịch bên liên quan được thực hiện
theo cách đảm bảo rằng những giao dịch đó là hợp lý và theo cơ chế
thị trường.

Công ty thực hiện tốt nội dung này

Trong trường hợp cần có phê duyệt của cổ đông thông qua các giao
dịch các bên liên quan, việc biểu quyết phê duyệt phải được biểu
quyết bởi các cổ đông không liên quan lợi ích

Công ty thực hiện tốt nội dung này

Quyền của các bên có quyền lợi liên quan được pháp luật quy định hoặc theo thỏa thuận song phương phải được tôn trọng

C.1.1

Công bố chính sách và các thực hành nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng

C.1.2

Công bố chính sách và các thực hành, quy trình và thủ tục lựa chọn nhà
cung cấp/nhà thầu

C.1.3

Công ty có công bố rõ ràng chính sách và thực hành, nỗ lực về các
chương trình đào tạo và phát triển cho nhân viên

C.3.3

Công ty có chính sách khen thưởng gắn hiệu quả hoạt động của Công ty
trong dài hạn hơn là trong ngắn hạn

Công ty đã nêu rõ đầu mối liên lạc trên
Website và báo cáo thường niên

Các bên có quyền lợi liên quan, bao gồm cả người lao động và tổ chức đại diện cho họ, phải được tự do truyền đạt
những lo ngại của họ về những việc làm không hợp pháp hoặc không phù hợp đạo đức lên HĐQT và việc này không được
ảnh hưởng tới quyền lợi của họ

C.4.1

Công ty có quy trình để nhân viên tố giác về các hành vi vi phạm trong
Công ty

Công ty chưa thực hiện nội dung này

C.4.2

Công ty có chính sách hay thủ tục để bảo vệ nhân viên/cá nhân khỏi bị trả
đũa vì đã tiết lộ hành vi không hợp pháp/ không phù hợp đạo đức

Công ty chưa thực hiện nội dung này

PHẦN D. CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ MINH BẠCH
Cấu trúc sở hữu minh bạch

D.1.1

Công bố thông tin sở hữu : Danh tính cổ đông lớn nắm giữ từ 5% cổ phần
trở lên

Công ty đã thực hiện nội dung này

D.1.2

Công bố việc sở hữu cổ phần trực tiếp và gián tiếp của cổ đông lớn

Công ty đã thực hiện công bố rất
cụ thể trong báo cáo thường niên

D.1.3

Công ty có công bố việc sở hữu cổ phần trực tiếp (được cho là) gián tiếp
của thành viên HĐQT

D.1.4

Công bố thông tin sở hữu : cá nhân số cổ phần tực tiếp và gián tiếp mà
các thành viên Ban điều hành nắm giữ

D.1.5

Công bố thông tin chi tiết về Công ty mẹ, Công ty con, liên kết, liên doanh

D.2

Chất lượng của Báo cáo thường niên

D.2.1

Mục tiêu của Công ty

D.2.2

Chỉ số hiệu quả tài chính

Công bố chính sách và các thực hành, mô tả nỗ lực của Công ty nhằm
bảo đảm chuỗi giá trị của Công ty than thiện với môi trường hoặc phù
hợp với việc thúc đẩy phát triển bền vững

D.2.3

Chỉ số hiệu quả phi tài chính

D.2.4

Chính sách cổ tức

C.1.4

Công bố chính sách và các thực hành, mô tả nỗ lực của Công ty trong
việc tương tác với cộng đồng nơi Công ty hoạt động

D.2.5

C.1.5

Công ty có công bố về chương trình và quy trình chống tham nhũng

Chi tiết tiểu sử (tối thiểu tuổi, trình độ đào tạo, chuyên môn, ngày đầu
bổ nhiệm, kinh nghiệm phù hợp, và vị tri thành viên HĐQT nào khác
đang nắm giữ tại các Công ty niêm yết) của thành viên HĐQT

D.2.6

Chi tiết về tham gia của mỗi thành viên HĐQT trong các cuộc họp
HĐQT đã thực hiện trong năm

D.2.7

Tổng thù lao của mỗi thành viên HĐQT

Công ty đã ban hành quy chế quản
lý tài chính, quy định rõ thẩm quyền
quyết định, đối với tài sản, tiền v.v...
của Công ty

Đánh giá

Các cơ chế nâng cao hiệu quả tham gia của người lao động cần được phép xây dựng

C.3.2

PHẦN C. VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN
C.1

Công ty có cung cấp thông tin liên lạc trên Website của Công ty và BCTN
để các bên liên quan có thể liên hệ khi thắc mắc hay cần khiếu nại

Công ty nêu rõ các chính sách sức khỏe, an toàn và phúc lợi cho nhân viên

C.4

Hiện
trạng

Khi lợi ích các bên có quyền lợi liên quan được pháp luật bảo vệ, các bên có quyền lợi liên quan phải có cơ hội được khiếu
nại hiệu quả khi quyền lợi của họ bị vi phạm

C.3.1

D.1

B.5

B.5.2

C.1.6

C.2.1

B.3

Tiêu chí

Mã

Công ty đã thực hiện công bố cụ
thể trong báo cáo thường niên

Chưa thực hiện chỉ tiêu này
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Tiêu chí

Mã
D.2.8

Báo cáo thường niên có công bố phát biểu, tuyên bố khẳng định sự
tuân thủ đầy đủ của Công ty với quy tắc quản trị Công ty và trong
trường hợp có tình trạng không tuân thủ, có xác định rõ và giải thích
lý do cho mỗi vấn đề đó không

D.3

Công bố giao dịch bên liên quan (GDBLQ)

D.3.1

Công ty có công bố chính sách về rà soát và phê duyệt GDBLQ trọng
yếu/quan trọng

Hiện
trạng

Đánh giá
Công ty đã thực hiện công bố rất cụ
thể trong báo cáo thường niên

Tiêu chí

Mã
D.9
D.9.1

Hiện
trạng

Đánh giá

Quan hệ nhà đầu tư
Công ty có công bố thông tin liên hệ (ví dụ : số điện thoại, fax, email)
của cán bộ/bộ phận chịu trách nhiệm về quan hệ nhà đầu tư ?

Công ty đã công bố đầy đủ thông tin
này trên BCTN và Website Công ty

PHẦN E: TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty có quy định nội dung này tại
điều lệ Công ty;

E.1

Vai trò và trách nhiệm của thành viên HĐQT

Công ty có công bố tên của bên liên quan, mối quan hệ, bản chất và
giá trị cho mỗi GDBLQ trọng yếu/quan trọng

E.1.1

Công bố chính sách Quản trị Công ty, điều lệ hoạt động của HĐQT

Công ty đã công bố đầy đủ trên
Website Công ty

D.4

Thành viên/Ủy viên HĐQT giao dịch cổ phiếu của Công ty

E.1.2

Các loại quyết định phải có phê duyệt của thành viên HĐQT có được
công bố công khai

Được công bô công khai theo luật
định

D.4.1

Công ty có công bố giao dịch cổ phiếu của công ty do người nội bộ của
Công ty thực hiện

E.1.3

Vai trò và trách nhiệm của thành viên HĐQT có được quy định và công
bố rõ ràng

D.5

Kiểm toán độc lập và báo cáo kiểm toán

Công bố đầy đủ nội dung này trong
Báo cáo thường niên, Quy chế quản trị
Công ty và Điều lệ Công ty

E.1.4

Công ty có công bố tầm nhìn và sứ mệnh được xem xét, cập nhật

D.5.1

Công bố phí kiểm toán

Công ty có công bố đầy đủ nội dung
này trong Báo cáo thường niên

E.1.5

Thành viên HĐQT có đóng vai trò lãnh đạo trong quá trình xây dựng/
theo dõi chiến lược Công ty it nhất 1 năm

HĐQT chỉ đạo xây dựng/theo dõi sát
sao việc triển khai thực hiện, cụ thể
hóa các mục tiêu theo chiến lược

E.1.6

Thành viên HĐQT có quy trình xem xét, giám sát, theo dõi việc thực
hiện chiến lược của Công ty

HĐQT có xem xét, giám sát theo dõi
việc thực hiện chiến lược của Công ty
nhưng chưa có quy trình cụ thể

D.3.2

D.5.1

Công bố phí phi kiểm toán

Công ty đã công bố cụ thể trên Báo
cáo thường niên

Công ty có CBTT về ký kết hợp đồng
với Công ty kiểm toán nhưng chưa
công bố phí dịch vụ kiểm toán
Công ty không có phí dịch vụ phi kiểm
toán

D.6

Phương tiện truyền thông

D.6.1

Báo cáo quý

Công bố rất đầy đủ

D.6.2

Trang thông tin điện tử Công ty

Công ty đã thực hiện cập nhật đầy đủ
website bằng tiếng Việt nhưng chưa
thực hiện cập nhật tiếng Anh

D.6.3

Đánh giá của chuyên gia phân tích

D.6.4

Thông tin trên phương tiện truyền thông/họp báo

E.2

Cơ cấu HĐQT

E.2.1

Công ty có công bố chi tiết bộ quy tắc đạo đức

Công ty chưa có bộ quy tắc đạo đức
nghề nghiệp

E.2.2

Công ty nêu rõ rằng: Tất cả HĐQT, thành viên Ban điều hành và nhân
viên được yêu cầu tuân thủ bộ quy tắc ứng xử

Công ty chưa có bộ quy tắc đạo đức
nghề nghiệp

E.2.3

Công ty nêu rõ cách thực thi và kiểm soát việc tuân thủ bộ Quy tắc
ứng xử

Công ty chưa có bộ quy tắc đạo đức
nghề nghiệp

E.2.4

HĐQT có tối thiểu 50% thành viên độc lập

E.2.5

Công ty có giới hạn về nhiệm kỳ tối đa 9 năm hoặc ít hơn hoặc tối đa 2
nhiệm kỳ 5 năm 1 đối với mỗi thành viên HDQT độc lập

Công ty đang thực hiện theo quy định
tại điều lệ với nhiệm kỳ của thành viên
HĐQT không quá 5 năm

E.2.6

Công ty có ra giới hạn tối đa năm vị trí HĐQT mà một thành viên HĐQT
độc lập/không điều hành có thể nắm giữ đồng thời tại những Công ty
khác không

Công ty chưa có quy chế nhưng áp
dụng tốt nguyên tắc này

E.2.7

Công ty có thành viên HĐQT điều hành nào phục vụ tại hơn 2 HĐQT
của Công ty niêm yết ngoài tập đoàn

HĐQT chỉ có một thành viên điều
hành là Tổng Giám đốc

D.7

Nộp/Công bố báo cáo thường niên/Báo cáo tài chính đúng hạn

D.7.1

Báo cáo tài chính được công bố trong vòng 120 ngày kể từ ngày kết thúc
năm tài chính

Công ty tuân thủ tốt quy định này

D.7.2

Báo cáo thường niên được công bố trong vòng 120 ngày kể từ ngày kết
thúc năm tài chính

Công ty tuân thủ tốt quy định này

D.7.3

Sự trung thực và hợp lý của Báo cáo tài chính năm có được thành viên HĐQT
và/hoặc thành viên điều hành có thẩm quyền của Công ty khẳng định

Công ty tuân thủ tốt quy định này

D.8

Công ty có trang thông tin điện tử công bố thông tin cập nhật về

D.8.1

Báo cáo tài chính (quý gần nhất)

Công bố thông tin đầy đủ và cập nhật
thường xuyên

E.2.8

Công ty có tiểu ban nhân sự

Công ty không có tiểu ban nhân sự và
lương thưởng

D.8.2

Tài liệu của chuyên gia phân tích và cơ quan truyền thông

Công bố thông tin đầy đủ và cập nhật
thường xuyên

E.2.9

Tiểu ban nhân sự có bao gồm đa số thành viên HĐQT độc lập

Công ty không có tiểu ban nhân sự và
lương thưởng

Công bố thông tin đầy đủ và cập nhật
thường xuyên

E.2.10

Chủ tịch của tiểu ban nhân sự có phải là thành viên HĐQT độc lập

Công bố thông tin đầy đủ và cập nhật
thường xuyên

Công ty không có tiểu ban nhân sự và
lương thưởng

E.2.11

Công ty có công bố quy chế hoạt động/cơ cấu quản trị/điều lệ của tiểu
ban Nhân sự

Công ty không có tiểu ban nhân sự và
lương thưởng

E.2.12

Sự tham gia của thành viên trong các cuộc họp của tiểu ban nhân sự
có được công bố công khai, nếu có, tiểu ban nhân sự có họp tối thiểu
hai lần trong năm

Công ty không có tiểu ban nhân sự và
lương thưởng

D.8.3
D.8.4

Báo cáo thường niên có thể được tải về
Thông báo và tài liệu họp ĐHĐCĐ và/hoặc ĐHCĐ bất thường

D.8.5

Biên bản họp ĐHĐCĐ và/hoặc ĐHCĐ bất thường

Công bố thông tin đầy đủ và cập nhật
thường xuyên

D.8.6

Điều lệ công ty có thể được tải về

Công bố thông tin đầy đủ và cập nhật
thường xuyên
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Tiêu chí
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trạng

Đánh giá

E.2.13

Công ty có tiểu ban thù lao

Công ty không có tiểu ban thù lao

E.2.14

Tiểu ban thù lao có bao gồm đa số thành viên HĐQT độc lập

Công ty không có tiểu ban thù lao

E.2.15

Chủ tịch của tiểu ban nhân sự có phải là thành viên HĐQT độc lập

Công ty không có tiểu ban thù lao

E.2.16

Công ty có công bố quy chế hoạt động/cơ cấu quản trị/điều lệ của tiểu
ban thù lao

Công ty không có tiểu ban thù lao

E.2.17

Sự tham gia thành viên trong các cuộc họp của tiểu ban thù lao có
được công bố công khai, nếu có, tiểu ban thù lao có họp tối thiểu hai
lần trong năm

Công ty không có tiểu ban thù lao

E.2.18

Công ty có tiểu ban kiểm toán

Công ty không có tiểu ban thù lao

E.2.19

Tiểu ban kiểm toán có bao gồm toàn bộ thành viên HĐQT không điều
hành với đa số thành viên/ ủy viên HĐQT độc lập

E.2.20

Chủ tịch của tiểu ban kiểm toán có phải là thành viên HĐQT độc lập

E.2.21

Công ty có công bố quy chế hoạt động/cơ cấu quản trị/điều lệ của
tiểu ban kiểm toán

E.2.22

Tối thiểu một thành viên HĐQT độc lập của tiểu ban kiểm toán có
chuyên môn về kế toán không (trình độ chuyên môn hoặc kinh
nghiệm kế toán) ?

E.2.23

Sự tham gia của thành viên trong các cuộc họp Tiểu ban kiểm toán
có được công bố công khai, nếu có, tiểu ban kiểm toán có họp tối
thiểu bốn lần trong năm

E.2.24

Tiểu ban kiểm toán có trách nhiệm chính trong việc đưa ra khuyến
nghị về bổ nhiệm và miễn nhiệm kiểm toán độc lập

E.3

Tiêu chí

Mã

Hiện
trạng

Đánh giá

Bổ nhiệm và tái cử thành viên HĐQT
E.3.9

Công ty có công bố các tiêu chí sử dụng để lựa chọn thành viên HĐQT
mới

Tiêu chuản lựa chọn thành viên HĐQT
được quy định cụt thể tạo Quy chế đề
cử, ứng cử thành viên HĐQT và công
bố trên Website Công ty trước đại hội

E.3.10

Công ty có mô tả quy trình được áp dụng để bổ nhiệm thành viên
HĐQT mới

Công ty có đưa ra quy trình bầu thành
viên HĐQT mới tại quy chế đề cử, ứng
cử thành viên HĐQT và công bố trên
Website Ông ty trước đại hội

E.3.11

Tất cả các thành viên HĐQT có được bầu lại tối thiểu 3 năm, hoặc 5
năm đối với Công ty niêm yết ở những quốc gia có pháp luật quy định
nhiệm kỳ năm năm một lần

Nhiệm kỳ thành viên HĐQT là 5 năm

Các vấn đề thù lao
E.3.12

Công ty co công bố chính sách/thực hành về thù lao (phí, thù lao, các
hình thức quyền lợi hiện vật hoặc các bổng lộc khác) (nghĩa là việc sử
dụng các chính sách khích lệ và các chỉ tiêu hiệu quả ngắn và dài hạn)
đối với thành viên HĐQT điều hành và TGĐ

E.3.13

Cơ cấu thù lao cho thành viên HĐQT không điều hành có được công bố
công khai

E.3.14

Cổ đông hay HĐQT có thông qua thù lao của thành viên HĐQT điều
hành và/hoặc lãnh đạo cấp cao

Thù lao của các thành viên HĐQT
được ĐHĐCĐ thông qua

E.3.15

Công ty có các chính sách, tiêu chuẩn có thể đo lường để gắn mức
thù lao chi trả dựa trên thành tích của các thành viên HĐQT điều hành
hoặc ban điều hành với lợi ích lâu dài của Công ty, chẳng hạn như áp
dụng điều khoản thu hồi, chính sách khoản thưởng hoãn lại

Công ty chưa có chính sách này

Kiểm toán nội bộ

Quy trình HĐQT

E.3.16

Công ty có bộ phận kiểm toán nội bộ riêng biệt

Công ty chưa có bộ phận kiểm toán
nội bộ riêng

Họp và tham dự họp HĐQT
E.3.1

Họp HĐQT có được lập kế hoạch trước khi bắt đầu năm tài chính

Lịch họp được sắp xếp và dự kiến nội
dung trừ các trường hợp bất thường

E.3.17

Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ có được công bố, hoặc nếu được thuê
ngoài, tên của Công ty thuê ngoài có được công bố công khai

Công ty chưa có bộ phận kiểm toán
nội bộ riêng

E.3.2

Thành viên HĐQT họp tối thiểu 6 lần trong năm

Năm 2018, Công ty tổ chức 10 cuộc họp,
các thành viên đều tham dự đầy đủ

E.3.18

Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm kiểm toán nội bộ có phải được tiểu ban
kiểm toán thông qua

Công ty chưa có bộ phận kiểm toán
nội bộ riêng

E.3.3

Mỗi thành viên HĐQT tham gia ít nhất 75% tổng số cuộc họp HĐQT
trong năm đánh giá

Công ty thực hiện tốt nội dung này

E.3.4

Công ty có yêu cầu về số đại biểu tham dự tối thiểu phải đạt 2/3 số
thành viên HĐQT đối với các cuộc họp cần ra quyết định của HĐQT

Được quy định trong điều lệ quy chế
HĐQT

E.3.5

Thành viên HĐQT không điều hành của Công ty có cuộc họp tiên tối
thiểu một lần trong năm mà không có mặt các thành viên điều hành

Công ty chưa thực hiện quy định này

Giám sát rủi ro
E.3.19

Công ty cổ bố quy trình kiểm soát nội bộ/hệ thống quản lý rủi ro va định
kỳ xem xét tính hiệu quả của hệ thống mà Công ty đang thực hiện

Có quy trình quản lý rủi ro và đã
được công bố trong BCTN

E.3.20

Báo cáo thường niên/Báo cáo quản trị Công ty có công bố rằng thành
viên HĐQT đã rà soát các chốt kiểm soát trọng yếu của Công ty (bao
gồm các chốt kiểm soát về hoạt động, tài chính và tuân thủ) và các hệ
thống quản lý rủi ro

Có quy trình quản lý rủi ro và đã
được công bố trong BCTN

E.3.21

Công ty có công bố cách thức quản lý các rủi ro quan trọng (như tài
chính, vận hành bao gồm công nghệ thông tin, môi trường xã hội và
kinh tế)

Công ty đã phân loại các rủi ro, đưa
ra cách thức quản lý rủi ro chủ yếu
và công bố tại BCTN

E.3.22

Báo cáo thường niên/Báo cáo quản trị Công ty có trình bày tuyên bố
của thành viên HĐQT hay tiểu ban kiểm toán về sự đầy đủ của các chốt
kiểm soát nội bộ/hệ thống quản lý rủi ro của Công ty

BCTN chưa nêu ra tuyên bố này

Họp và tham dự họp HĐQT
E.3.6

Văn bản cho các cuộc họp HĐQT có được cung cấp cho HĐQT tối thiểu
năm ngày làm việc trước khi diễn ra cuộc họp HĐQT

Nội dung này có trong điều lệ và đang
thực hiện tốt

E.3.7

Thư ký Công ty có đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ HĐQT thực
hiện trách nhiệm của mình

Công ty đã nêu rõ trong điều lệ Công
ty

E.3.8

Thư ký Công ty có được đào tạo về pháp lý, kế toán hay thực hành
công tác thư ký công ty và được cập nhật các vấn đè mới có liên quan
các nội dung trên

Thư ký Công ty hoạt đông chuyên
trách, được đào tạo về kế toán, nắm
rõ các quy định pháp lý về ngành, luật
doanh nghiệp, luật chứng khoán
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Mã
E.4

Hiện
trạng

Đánh giá

Nhân sự trong HĐQT

Mã

Tiêu chí

(B)A.1.1

Công ty có cho phép sử dụng biểu quyết vắng mặt bằng phương thức
điện tử có đảm bảo tại Đại hội cổ đông ?

(B)B.

Đối xử công bằng với cổ đông

(B)B.1.1

Công ty có ra thông báo về ĐHĐCĐ (có chương trình chi tiết và thông
báo giải thích), như thông báo cho Sở giao dịch, tối thiểu 28 ngày
trước ngày họp

(B)C.

Vai trò của các bên có quyền lợi liên quan

(B)C.1

Quyền của các bên có quyền lợi liên quan được pháp luật quy định
hoặc theo các thỏa thuận song phương phải được tôn trọng

Hiện
trạng

Đánh giá
Công ty chưa thực hiện theo thông
lệ này

Chủ tịch HĐQT
E.4.1

Hai người khác nhau đảm nhiệm vị trí chủ tịch HĐQT và TGĐ

Công ty chưa đáp ứng tiêu chí này

E.4.2

Chủ tịch là thành viên HĐQT độc lập

Công ty chưa đáp ứng tiêu chí này

E.4.3

Vai trò và trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT có được công bố công khai

Công ty có quy định về vai trò trách
nhiệm của CHủ tịch HĐQT trong điều lệ
Công ty. Quy chế tổ chức hoạt động HĐQT

Trưởng thành viên HĐQT độc lập
E.4.4

Nếu chủ tịch không phải là thành viên HĐQT độc lập, HĐQT có bầu
chọn trưởng thành viên độc lập (lead independent director) và vai trò
của vị trí này có được xác định rõ ràng

Công ty chưa thực hiện theo thông
lệ này do số lượng thành viên HĐQT
độc lập còn hạn chế

Kỹ năng và năng lực
E.4.5

E.5

Công ty có tối thiểu một thành viên HĐQT không điều hành có kinh nghiệm
làm việc trước đó trong lĩnh vực chinh mà Công ty đang hoạt động

Công ty chưa đáp ứng tiêu chí này

(B)C.1.1

Công ty có thực hiện khuôn khổ báo cáo được quốc tế công nhận về
phát triển bền vững (nghĩa là GRI, Báo cáo tích hợp, SASB)

(B)D.

Công bố thông tin minh bạch

(B)D.1

Chất lượng báo cáo thường niên

(B)D.1.1

Báo cáo tài chính hằng năm được kiểm toán có được công bố công
khai trong vòng 60 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính

(B)D.1.1

Công ty có công bố chi tiết về thù lao của TGĐ ?

Hiệu quả HĐQT
Phát triển thành viên HĐQT

E.5.1

Công ty có chương trình đinh hướng cho các thành viên HĐQT mới

Công ty chưa có thành viên HĐQT mới

E.5.2

Công ty có chính sách khuyến khích thành viên HĐQT tham gia các
chương trình đào tạo liên tục hay đào tạo chuyên môn

Công ty chưa có thành viên HĐQT mới

Bổ nhiệm và hiệu quả của TGĐ/BĐH

Công ty thực hiện đúng quy định hiện
hành

Công ty thực hiện CBTT báo cáo tài
chính năm theo quy định về CBTT của
UBCKNN là không quá 100 ngày kể từ
ngày kết thúc năm tài chính

(B)E.

Trách nhiệm của HĐQT

(B)E.1

Năng lực và sự đa dạng của HĐQT

(B)E.1.1

Công ty có tối thiểu một thành viên HĐQT độc lập là nữ ?

Có 1 thành viên HĐQT độc lập là nữ giới
Công ty chưa thực hiện nội dung này

E.5.3

Công ty có công bố cách thức thành viên HĐQT xây dựng quy hoạch
kế nhiệm cho vị trí TGĐ/Chủ tịch/Nhân sự chủ chốt

Công ty có quy chế bổ nhiệm lãnh
đạo, cán bộ quản lý

(B)E.1.2

Công ty có công bố chính sách và các mục tiêu có thể đo lường để thực
thi sự đa dạng của HĐQT và báo cáo tiến độ đạt được ?

E.5.4

Thành viên HĐQT có thực hiện đánh giá hiệu quả hàng năm đối với
HĐQT và công bố quy trình đánh giá cũng như các tiêu chí dùng trong
đánh giá

Được quy định cụ thể trong quy chế
tổ chức và hoạt động của HĐQT và
được thực hiện định kỳ

(B)E.2

Cấu trúc HĐQT

(B)E.2.1

Tiểu ban nhân sự có bao gồm toàn bộ thành viên HĐQT độc lập ?

Công ty chưa thực hiện nội dung này
do số lượng thành viên HĐQT độc lập ít

(B)E.2.2

Tiểu ban nhân sự có thực hiện quy trình xây dựng tiêu chí chất lượng
các thành viên HĐQT phù hợp với định hướng chiến lược của Công ty

Công ty chưa thực hiện nội dung này
do số lượng thành viên HĐQT độc lập ít

(B)E.3

Bổ nhiệm và tái cử HĐQT

(B)E.3.1

Công ty có sử dụng các công ty tìm kiếm hay nguồn ứng cử viên độc
lập bên ngoài (như cơ sở dữ liệu thành viên HĐQT do các viện thành
viên HĐQT hay hiệp hội cổ đông thiết lập) khi tìm kiếm ứng cử viên cho
thành viên HĐQT

(B)E.4

Bổ nhiệm và tái cử HĐQT
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(B)E.4.1

Công ty có số thành viên HĐQT độc lập không điều hành chiếm trên
50% số thành viên HĐQT với chủ tịch là thành viên độc lập

Câu hỏi thường

(B)E.5

Quản lý rủi ro

(B)E.5.1

HĐQT có mô tả quy trình quản trị về vấn đề liên quan công nghệ thông
tin như gián đoạn, an ninh mạng, khôi phục thảm họa, để đảm bảo rằng
tất cả các rủi ro chính được xác đinh, quản lý và báo cáo cho HĐQT

(B)E.6

Hiệu quả hoạt động của HĐQT

(B)E.6.1

Công ty có Tiểu ban quản lý rủi ro riêng biệt

Đánh giá thành viên HĐQT
E.5.5

Công ty có tiến hành đánh giá năng lực hằng năm đối với HĐQT và
công bố quy trình đánh giá cũng như các tiêu chí dùng trong đánh giá

Có tổng kết và đánh giá hoạt động của
HĐQT hằng năm, công bố trong BCTN

E.5.6

Công ty có tiến hành đánh giá năng lực hằng năm đối với từng thành viên
HĐQT và công bố quy trình đánh giá cũng như các tiêu chí dùng trong
đánh giá

Công ty chưa thực hiện theo
thông lệ này

E.5.7

Công ty có tiến hành đánh giá năng lực hằng năm đối với các ban của
HĐQT và công bố quy trình đánh giá cũng như các tiêu chí dùng trong
đánh giá

Công ty chưa thực hiện theo
thông lệ này

(B)A. Quyền của cổ đông
(B)A.1

Quyền tham gia hiệu quả vào và biểu quyết trong ĐHĐCĐ được thông báo trong các quy định bao gồm thủ tục biểu
quyết diễn ra trong ĐHĐCĐ

Công ty có thực hiện công tác này khi
tìm kiếm ứng cử viên cho thành viên
HĐQT

Công ty chưa thực hiện chỉ tiêu này

Công ty chưa thực hiện chỉ tiêu này
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Tiêu chí

Mã

Hiện
trạng

Đánh giá

Tiêu chí

Mã

Hiện
trạng

Đánh giá

CÂU HỎI PHẠT

(P)C. Vai trò của các bên có quyền lợi liên quan

(P)A. Quyền của cổ đông

(P)C.1

Quyền của các bên có quyền lợi liên quan được pháp luật quy định hoặc theo các thỏa thuận song phương phải được tôn trọng

(P)C.1.1

Có vi phạm luật pháp về các vấn đề lao động/ việc làm/người tiêu
dùng/phá sản/thương mại/cạnh tranh hay môi trường

(P)C.2

Khi các bên có quyền lợi liên quan tham gia vào quá trình quản trị Công ty, họ phải được tiêp cận với thông tin phù hợp,
đầy đủ và đáng tin cậy một cách kịp thời và thường xuyên

(P)C.2.1

Công ty có phải chịu bất kỳ hình phạt nào của cơ quan quản lý vì đã
không công bố thông tin trong khoảng thời gian được yêu cầu đối với
các sự kiện trọng yếu

(P)A.1

Quyền cơ bản của cổ đông

(P)A.1.1

Công ty không hoặc sơ suất không đối xử công bằng đối với việc mua
lại cổ phần đôi với tất cả các cổ đông

(P)A.2

Cổ đông bao gồm cả cổ đông tổ chức phải được trao đổi với nhau về các vấn đề liên quan đến quyền cơ bản của cổ đông
như nêu trong bộ nguyên tắc quản trị Công ty này, trừ trường hợp ngoại lệ nhằm ngăn ngừa lạm dụng

(P)A.2.1

Có bằng chứng gì về rào cản đối với việc cổ đông không được trao đổi
thông tin hoặc tham khảo ý kiến cổ đông khác

(P)A.3

Quyền tham gia hiệu quả vào và biểu quyết trong ĐHĐCĐ và được thông báo về các quy định bao gồm thủ tục biểu quyết
diễn ra trong Đại hội đồng cổ đông

(P)A.3.1

Công ty có đưa nội dung bổ sung và không được thông báo trước trong
chương trình nghị sự vào thông báo ĐHĐCĐ/ĐHĐCĐ bất thường

Công ty tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy
định Luật doanh nghiệp và các văn bản
liên quan, không vi phạm nội dung này

(P)A.3.2

Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch tiểu ban kiểm toán và tổng giám đốc/Giám đốc
có tham dự ĐHĐCĐ mới nhất

Tất cả thành viên HĐQT đều tham dự
Đại hội đồng cổ đông

(P)A.4

Cơ cấu vốn và các thỏa ước cho phép một số cổ đông nắm giữ quyền kiểm soát không tương ứng với tỷ lệ cổ phần mà họ
sở hữu phải được công bố công khai

Công ty đối xử công bằng đối với việc
mua lại cổ phần đối với tất cả các cổ
đông

Không có bằng chứng nào

(P)A.4.1

Thỏa thuận cổ đông

Công ty không có ưu đãi riêng ràng
buộc này

(P)A.4.2

Giới hạn biểu quyết

Công ty không có ưu đãi riêng ràng
buộc này

(P)A.4.3

Cổ phiếu nhiều quyền biểu quyết

Công ty không có ưu đãi riêng ràng
buộc này

(P)A.5.1

Cơ cấu vốn và các thỏa ước cho phép một số cổ đông nắm giữ quyền kiểm soát không tương ứng với tỷ lệ cổ phần mà họ
sở hữu phải được công bố công khai
Cấu trúc sở hữu kim tự tháp và/hoặc cấu trúc sở hữu chéo có tồn tại

Không có

(P)D. Công bố thông tin và minh bạch
(P)D.1

Hình phạt của cơ quan quản lý liên quan đến báo cáo tài chính

(P)D.1.1

Công ty có nhận được “ý kiến ngoại trừ” trong báo cáo kiểm toán độc lập

Không

(P)D.1.2

Công ty có nhận được “ý kiến bất lợi” trong báo cáo kiểm toán độc lập

Không

(P)D.1.3

Công ty có nhận được “từ chối đưa ra ý kiến” trong báo cáo kiểm toán
độc lập

Không

(P)D.1.4

Công ty có sửa đổi báo cáo tài chính trong năm vừa qua vì những lý do
khác với lý do thay đổi trong chính sách kế toán

Không

(P)E. Trách nhiệm của HĐQT

Công ty không công bố sự tồn tại của

(P)A.5

Không có

Công ty không có cấu trúc sở hữu này,
các cổ đông có quyền ngang nhau và
được đối xử bình đẳng

(P)B. Đối xử công bằng với cổ đông
(P)B.1

Cần ngăn câm giao dịch nội gián và lạm dụng mua bán tư lợi cá nhân

(P)B.1.1

Công ty có bị kết luận vi phạm về giao dịch nội gián liên quan đến thành
viên HĐQT, Ban điều hành và nhân viên Công ty trong 03 năm qua

(P)B.2

Bảo vệ cổ đông thiểu số trước hành vi lạm dụng

(P)B.2.1

Có trường hợp không tuân thủ luật pháp, quy tắc và quy định liên quan
đánh kể hoặc trọng yếu trong 3 năm trước không

Không có

(P)B.2.2

Có bất kỳ giao dịch bên liên quan nào có thể được phân loại là hỗ trợ tài
chính (nghĩa là không được thực hiện hợp lý trên cơ sở thị trường) cho
các đơn vị không phải là Công ty con ?

Không có

Không có kết luận bị vi phạm. Tuy
nhiên, Công ty chưa thực hiện tốt quy
định này

(P)E.1

Tuân thủ về quy tắc và luật hiện hành về niêm yết

(P)E.1.1

Có bằng chứng là Công ty đã không tuân thủ quy tắc và quy định nào về
niêm yết trong năm qua ngoài các quy định về công bố thông tin

Không

(P)E.1.2

Có trường hợp mà thành viên HĐQT không điều hành đã từ nhiệm và nêu
ra bất kỳ lo ngại nào liên quan đến quản trị

Không

(P)E.2

Cấu trúc HĐQT

(P)E.2.1

Công ty có thành viên HĐQT độc lập đã phục vụ hơn 9 năm hay hai
nhiệm kỳ 5 năm 1 (chọn trường hợp nào cao hơn) với cùng chức trách

Không

(P)E.2.2

Công ty đã không xác định rõ ai là thành viên HĐQT độc lập

Công ty xác định rõ ràng 1 thành viên
HĐQT độc lập

(P)E.2.3

Công ty có bất kỳ thành viên HĐQT độc lập nào giữ vai trò quản trị ở tổng
cộng hơn 5 HĐQT của các Công ty đại chúng

Công ty xác định rõ ràng 1 thành viên
HĐQT độc lập

(P)E.3

Kiểm toán độc lập

(P)E.3.1

(Trong hai năm trước) Có thành viên HĐQT hay lãnh đạo điều hành cấp
cao từng là nhân viên hoặc thành viên hợp danh của Công ty kiểm toán
độc lập hiện tại

(P)E.4

Thành phần và cơ cấu HĐQT

(P)E.4.1

Chủ tịch HĐQT có phải là TGĐ của Công ty trong 3 năm qua

Không

(P)E.4.2

Các thành viên độc lập không điều hành có được nhận các quyền chọn
mua cổ phiếu, cổ phiếu thưởng

Không

Không
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Thực hiện đánh giá Thẻ điểm quản trị Công ty
khu vực ASEAN để tiệm cận gần hơn với các chuẩn
mực về quản trị Công ty khu vực cũng như tự đánh
giá chất lượng quản trị Công ty và thúc đẩy việc cải
thiện thực tiễn việc quản trị tại Công ty, đảm bảo sự
phát triển bền vững của doanh nghiệp
Trong năm lĩnh vực quản trị Công ty, có 4 lĩnh vực
thực hiện tốt theo thông lệ là quyền cổ đông (đạt
21/21 chỉ số, 100%). Đối xử công bằng với cổ đông (đạt
13/15 chỉ sỗ, 86,7%). Vai trò của các bên có quyền lợi
liên quan (đạt 11/13 chỉ số). Công bố thông tin minh
bạch (28/32 chỉ số, 87,5%)
Hiện nay, Công ty tập trung xây dựng và ban hành
và hoàn thiện các quy chế nội bộ nhằm cải thiện công
tác quản trị của Công ty trên toàn hệ thống : quy chế
quản lý tài chính (chống tham nhũng); quy chế bổ
nhiệm và miễn nhiệm cán bộ quản lý; quy chế lương
thưởng; chính sách/quy trình lựa chọn nhà thầu...
Riêng trong lĩnh vực trách nhiệm của HĐQT, chưa
đạt điểm về kiểm toán nội bộ, công tác đánh giá của
các thành viên, Công ty sẽ chú ý thực hiện sớm theo
khuyến nghị. Về số lượng thành viên độc lập, Công
ty hiện có 1 thành viên độc lập. Do đó Công ty sẽ cố
gắng tăng số lượng thành viên độc lập để đảm bảo
sự độc lập của HĐQT theo thông lệ tốt ASEAN đồng
thời thực hiện tốt thông lệ quản trị theo Nghị định số
71/2017/NĐ-CP.
Một số giải pháp cần thực hiện để nâng cao kết
quả đánh giá quản trị theo thẻ điểm và năng lực thực
hành quản trị tại Công ty như sau:
- Công bố các thông tin trên Website ngoài phiên
bản tiếng Việt cần phải có thêm phiêm bản tiếng Anh
để đảm bảo sự đối xử công bằng giữa các cổ đông về
tiếp cận thông tin và thực hiện quyền biểu quyết
- Tiếp tục hoàn thiện những điểm chưa thực hiện tốt
theo thông lệ và theo đánh giá tại thẻ điểm quản trị
Công ty khu vực ASEAN
- Hoàn thiện công tác quản trị thẻ điểm cân bằng
chuẩn hóa theo ASEAN.
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Cảm ơn vì
sự quan tâm

81

Công ty cổ phần đầu tư &
sản xuất Petro Miền Trung
a

-

Lô số 4, Khu Công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc,
Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

p

-

+(84)(235) 394 7233

e

-

petromientrung@gmail.com

w

-

http://petrocenter.com.vn

