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LỜI MỞ ĐẦU 
 

1. Lý do chọn đề tài 

Kể từ khi Việt Nam chính thức gia nhập WTO vào năm 2008, nền kinh 

tế nước ta đã có nhiều sự biến chuyển rõ rệt. Theo xu thế hội nhập này, sự 

tăng cường giao lưu giữa nước ta và các quốc gia khác trên thế giới đã khiến 

cho lượng khách du lịch và khách nước ngoài đến Việt Nam giao dịch gia 

tăng, kéo theo sự tăng trưởng về nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải, trong đó có 

vận tải đường không. Nắm bắt được xu thế này, các hãng hàng không quốc tế 

và nội địa đã tăng cường đẩy mạnh hoạt động của mình bằng việc gia nhập thị 

trường Việt Nam, khiến cho hoạt động kinh doanh vận tải đường không thời 

gian qua ở nước ta trở nên rất nhộn nhịp. Với vai trò là một đơn vị đầu ngành 

trong lĩnh vực cung cấp xăng dầu máy bay, nguyên liệu đầu vào quan trọng 

nhất, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hàng không Việt Nam (Vinapco) là 

một doanh nghiệp đang đứng trước những cơ hội rất lớn để phát triển. Tuy 

nhiên những khó khăn mới cũng đặt ra, đó là doanh nghiệp phải cải tiến để 

đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của thị trường. 

Thứ nhất, để có thể đáp ứng được những đòi hỏi mang tính khách quan 

từ thực tế, bộ máy tổ chức của Công ty phải được hoàn thiện theo hướng 

chuyên nghiệp hóa, gọn nhẹ và hiệu quả hơn để đảm bảo tận dụng ở mức cao 

nhất và tránh phân tán những nguồn lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh 

doanh, đặc biệt là nguồn nhân lực. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua, Công ty 

đã và đang trải qua giai đoạn thoái vốn hệ thống kinh doanh xăng dầu mặt đất, 

những tồn dư của cơ cấu tổ chức bộ máy cũ phần nào tạo nên sự cồng kềnh và 

kém linh hoạt trong hoạt động của Công ty. Việc phải thay đổi cơ cấu tổ chức 
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bộ máy vì lý do này trở thành một hoạt động mang tính tất yếu và chiến lược 

lâu dài. 

Thứ hai là trong thời gian ngắn tới đây, cụ thể là trong năm 2015, sự ra 

đời của hệ thống tra nạp ngầm sẽ đánh dấu sự suy giảm thị phần rất lớn của 

công ty trên thị trường cung cấp nhiên liệu hàng không. Từ vị thế một doanh 

nghiệp độc quyền trên thị trường, Vinapco sẽ phải cạnh tranh với các doanh 

nghiệp khác như TAPETCO, NAFSC để giành các hợp đồng kinh tế. Với 

những công nghệ mới trong lĩnh vực tra nạp xăng dầu, các đối thủ của Công 

ty sẽ nắm lợi thế trong quá trình cạnh tranh này. Do đó, để có thể nâng cao 

năng lực cạnh tranh việc tổ chức lại bộ máy hoạt động của công ty cho phù 

hợp với phương hướng hoạt đông mới sẽ là một nhiệm vụ cấp bách cần thực 

hiện ngay. 

Thứ ba là để Công ty có thể phát triển bền vững lâu thì một bộ máy cơ 

cấu quản lý hợp lý là yêu cầu tất yếu để có thể giúp công ty vận hành tốt, đạt 

được mục tiêu chiến lược dài hạn  

Xuất phát từ những yêu cầu đó em đã quyết định chọn đề tài: “Hoàn 

thiện cơ cấu tổ chức bộ máy tại Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hàng 

không Việt Nam” làm luận văn tốt nghiệp của mình. Với mong muốn luận 

văn của em sẽ là một tài liệu hữu ích với công tác hoàn thiện cơ cấu bộ máy 

tại Công ty, góp phần giúp Công ty tăng cường năng lực cạnh tranh và phát 

triển trong tương lai. 

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Ở Việt Nam đã có nhiều nghiên cứu về cơ cấu tổ chức nói chung và cơ 

cấu tổ chức bộ máy của doanh nghiệp nói riêng. Tuy nhiên các nghiên cứu về 

cơ cấu tổ chức vẫn thường tập trung đề cập tới cơ cấu tổ chức của các đơn vị 

hành chính công lập, các doanh nghiệp nhà nước mà ít chú trọng tới các cơ 

cấu tổ chức bộ máy của một số loại hình doanh nghiệp cụ thể như Công ty 
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trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Chủ đề hoàn thiện mô hình tổ chức bộ 

máy cho doanh nghiệp cũng được nghiên cứu trên thế giới, tuy nhiên, khi áp 

dụng vào Việt Nam vẫn còn khá mới mẻ và khác biệt. Trong các nghiên cứu 

có liên quan đến đề tài luận án, nổi bật có một số công trình nghiên cứu sau: 

− Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất bản Đại học Lao động – Xã hội do 

PGS. TS. Nguyễn Thanh Hà làm chủ biên (2012). Cuốn sách giới thiệu về các 

mô hình tổ chức bộ máy trong doanh nghiệp phổ biến hiện nay trên thế giới, 

đồng thời chỉ ra xu hướng phát triển của một số loại mô hình tổ chức trong 

tương lai. 

− Quản trị học, Nhà xuất bản trường Đại học Kinh tế quốc dân do PGS. 

TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền; PGS. TS. Đoàn Thị Thu Hà; TS. Đỗ Thị Hải 

Hà đồng chủ biên (2013). Cuốn sách đã giới thiệu những nghiên cứu về quy 

trình và các yếu tố ảnh hưởng tới việc xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức 

bộ máy của doanh nghiệp 

− Luận án Tiến sỹ: “Tái cơ cấu tổ chức các doanh nghiệp may của tập 

đoàn dệt may Việt Nam” của Ngô Thị Việt Nga (2013). Luận án đã nghiên 

cứu, phân tích thực trạng của một mô hình doanh nghiệp Nhà nước và đề xuất 

một số giải pháp mang tính định hướng đối với việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức 

bộ máy của doanh nghiệp Nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con 

nói riêng và của doanh nghiệp kinh doanh nói chung. 

− Luận án Tiến sỹ: “Đổi mới tổ chức quản trị các doanh nghiệp có ứng 

dụng thương mại điện tử ở Việt Nam” của Vũ Thị Minh Hiền (2012). Các vấn 

đề lý luận về mô hình quản trị tổ chức được hệ thống trong luận án là nguồn 

tham khảo cho tác giả. 

− Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 193(III):Vận dụng mô hình sao trong 

tái cấu trúc cơ cấu tổ chức doanh nghiệp (áp dụng nghiên cứu với doanh 

nghiệp may)của tác giả Ngô Thị Việt Nga (7/2013). Bài báo trình bày tóm 
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lược một số nguyên tắc vận dụng lý thuyết về mô hình sao trong xây dựng và 

hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy vào áp dụng đối với doanh nghiệp ngành 

may Việt Nam. 

Như vậy trong các nghiên cứu trong nước tuy đã có một số nghiên cứu 

đề cập tới cơ cấu tổ chức bộ máy của các doanh nghiệp, nhưng chưa có một 

nghiên cứu nào xem xét một cách hệ thống về vấn đề cơ cấu tổ chức cho một 

doanh nghiệp thuộc loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. 

Trong các tài liệu nước ngoài về hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy mà 

tác giả tìm hiểu được, nổi bật có tác phẩm: 

- Thiết kế cơ cấu tổ chức sử dụng mô hình sao để giải quyết năm trở 

ngại điển hình của quá trình thiết kế của tác giả Gregory Kesler và Amy 

Kates (2013). Cuốn sách dựa trên những nghiên cứu mới về cơ cấu tổ chức bộ 

máy; để giới thiệu về phương pháp để hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy trong 

bối cảnh các doanh nghiệp hoạt động trong môi trường dần chịu nhiều tác 

động ảnh hưởng từ toàn cầu hóa. 

Nghiên cứu của học giả quốc tế có nghiên cứu về cơ cấu tổ chức bộ 

máy nhưng ở các nước không phải là Việt Nam và không gắn với một loại 

hình doanh nghiệp cụ thể nào cũng như không gắn với điều kiện môi trường 

pháp lý và môi trường kinh doanh tại Việt Nam. 

Tóm lại, xét một cách tổng thể đã có nhiều nghiên cứu khẳng định tầm 

quan trọng của cơ cấu tổ chức trong sự phát triển của doanh nghiệp tại Việt 

Nam. Tuy nhiên, những nghiên cứu này mới chỉ tiếp cận ở mức độ vĩ mô 

chưa thực sự đi sâu vào vấn đề này. Nhận thức được điều đó, luận văn: “Hoàn 

thiện cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hàng không 

Việt Nam”, kế thừa những thành tựu nghiên cứu đã đạt được để đi sâu vào 
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nghiên cứu sự khác biệt trong việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của loại 

hình doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu: 

Trên cơ sở phân tích lý luận và phân tích thực trạng, luận văn trình bày 

một số các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy tại Công ty 

TNHH MTV Xăng dầu Hàng không Việt Nam, góp phần hoàn thành mục tiêu 

chiến lược kinh doanh của Công ty giai đoạn 2015 – 2020. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: 

− Nghiên cứu hệ thống cơ sở lý luận về cơ cấu tổ chức bộ máy trong một 

tổ chức nói chung và trong một doanh nghiệp nói riêng. 

− Tập trung vào việc thu thập dữ liệu, phân tích các khía cạnh của cơ cấu 

tổ chức bộ máy quá đó làm rõ thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy tại Công ty 

TNHH MTV Xăng dầu Hàng không Việt Nam giai đoạn 2010-2014, chỉ rõ 

những ưu điểm và hạn chế của cơ cấu tổ chức bộ máy tại Công ty. 

− Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy tại Công 

ty TNHH MTV Xăng dầu Hàng không Việt Nam. 

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Cơ cấu tổ chức bộ máy tại Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hàng không 

Việt Nam. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về không gian: Chỉ nghiên cứu trong phạm vi Công ty TNHH MTV 

Xăng dầu Hàng không Việt Nam  

Về thời gian: Thu thập dữ liệu trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 

năm 2014, đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy tại Công ty 

Vinapco trong giai đoạn 2015 – 2020, định hướng tới 2030. 
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5. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài này bao gồm những 

phương pháp sau: 

- Phương pháp thống kê:  

Tác giả sẽ thu thập các số liệu thứ cấp bao gồm các tài liệu, báo cáo của 

phòng Tổ chức cán bộ và các phòng ban chức năng khác để phân tích thực 

trạng nguồn nhân lực, cơ cấu tổ chức bộ máy cũng như cơ chế hoạt động của 

tổ chức bộ máy tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xăng dầu 

Hàng không Việt Nam.  

- Phương pháp so sánh: 

Sử dụng so sánh để đối chiếu số liệu giữa các kỳ và các năm hoạt động 

của công ty để giải quyết những vấn đề cần nghiên cứu. 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp và đánh giá số liệu:  

Từ các số liệu và công cụ chính sách thu được tác giả sẽ tổng hợp, phân 

tích để có thông tin để có cái nhìn tổng quan về cơ cấu tổ chức bộ máy tại 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xăng dầu Hàng không Việt Nam 

- Phương pháp điều tra khảo sát: 

Tác giả xây dựng bảng hỏi và gửi đến người lao động trong công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xăng dầu Hàng không Việt Nam nhằm 

thu thập các thông tin liên quan đến đề tài nghiên cứu và thông qua xử lý các 

thông tin, số liệu thu thập được để giải quyết các vấn đề đặt ra. Số phiếu phát 

ra 100 phiếu, số phiếu thu về 100 phiếu và số phiếu hợp lệ 90 phiếu. 

Về phương pháp luận, luận văn sử dụng những phương pháp luận duy 

vật biện chứng và duy vật lịch sử. 

6. Đóng góp mới của luận văn 

Luận văn có một số đóng góp như sau: 
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− Về lý luận: Hệ thống hóa một số lý luận cơ bản về hoàn thiện cơ cấu tổ 

chức bộ máy. 

− Về thực tiễn: 

+ Làm rõ thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty TNHH MTV 

Xăng dầu Hàng không Việt Nam. Chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên 

nhân.  

+ Đề xuất hệ thống các giải pháp có tính khả thi nhằm hoàn thiện cơ cấu 

tổ chức bộ máy tại Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hàng không Việt Nam. 

7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài các phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, các danh mục 

bảng biểu, luận văn gồm có ba chương như sau: 

Chương 1: Cơ sở lý luận chung về cơ cấu tổ chức bộ máy 

Chương 2: Thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy tại công ty TNHH MTV 

Xăng dầu Hàng không Việt Nam 

Chương 3: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy tại công ty TNHH MTV 

Xăng dầu Hàng không Việt Nam 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY 

 

1.1. Một số khái niệm cơ bản 

1.1.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy 

1.1.1.1. Khái niệm cơ cấu tổ chức bộ máy 

 “Tổ chức là một hệ thống gồm nhiều người cùng hoạt động vì mục 

đích chung(danh từ tổ chức)”. Hay tổ chức là quá trình triển khai các kế 

hoạch (động từ tổ chức theo nghĩa rộng).” [10, tr 515]. Như vậy chúng ta có 

thể hiểu chức năng tổ chức là hoạt động của chủ thể quản lý nhằm thiết lập 

một cơ cấu, hệ thống các vị trí cho mỗi cá nhân và các bộ phận sao cho các cá 

nhân và bộ phận có thể phối hợp với nhau một cách tốt nhất để thực hiện mục 

tiêu của tổ chức. Có thể nói về bản chất tổ chức là việc phân công lao động 

một cách khoa học. Có nhiều hình thức của tổ chức như tổ chức kinh tế xã 

hội, tổ chức đoàn thể…phân loại tùy theo chức năng của tổ chức 

Cơ cấu tổ chức là hệ quả của quá trình xây dựng bộ máy tổ chức, mà 

trong quá trình đó các hoạt động của tổ chức được phân chia, các nguồn lực 

được sắp xếp, con người và các bộ phận được phối hợp nhằm thực hiện các 

mục tiêu kế hoạch. Cơ cấu tổ chức là hình thức tồn tại của tổ chức, biểu thị 

việc sắp xếp theo trật tự nào đó của mỗi bộ phận của tổ chức cùng các mối 

quan hệ giữa chúng 

“Cơ cấu tổ chức bộ máy là sự tổng hợp các bộ phận khác nhau có mối 

liên hệ về quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, được chuyên môn hóa, được giao 

những trách nhiệm, quyền hạn nhất định và được bố trí theo từng cấp nhằm 

thực hiện các chức năng quản lý và phục vụ mục đích chung đã xác định của 

tổ chức” [9, tr79] 
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1.1.1.2. Một số yếu tố cấu thành cơ cấu tổ chức bộ máy 

a)  Các cấp quản trị 

Các cấp quản trị được hình thành theo chiều rộng, căn cứ theo quy mô 

và khối lượng thông tin cần được xử lý mà thành lập. Đặc điểm của các cấp 

quản trị là quan hệ chỉ đạo, cấp trên có quyền ra lệnh cho cấp dưới. Cấp quản 

trị là ra đời do yêu cầu về đặc điểm của các quyết định trong quản bộ máy, đó 

là quyết định ở các cấp chiến lược, cấp chiến thuật và cấp tác nghiệp 

b) Các khâu quản trị 

Các khâu quản trị được hình thành theo chiều ngang dưới hình thức 

thành lập các phòng ban chức năng nhằm mục đích hạn chế những trùng lặp, 

chồng chéo trong hoạt động của bộ máy. Các bộ phận chức năng phối hợp với 

nhau trong hoạt động mà không có quyền ra lệnh cho nhau. 

c) Con người 

Con người là hệ thần kinh của cơ cấu tổ chức bộ máy, là nơi thu thập 

xử lý thông tin và đưa ra các quyết định quản lý. Về mặt bản chất, con người 

sẽ vận hành tổ chức dựa trên việc kết hợp và xử lý các mối quan hệ công việc 

được quy định bởi cơ cấu tổ chức nhằm đạt được các mục tiêu tổ chức một 

cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. 

1.1.1.3. Các thuộc tính cơ bản của cơ cấu tổ chức bộ máy 

a) Chuyên môn hóa công việc 

Chuyên môn hóa công việc là quá trình nhận diện những công việc cụ 

thể và phân công các cá nhân hay nhóm làm việc đã được huấn luyện thích 

hợp đảm nhiệm chung. Do đó, trong tổ chức, một cá nhân hay một nhóm làm 

việc có thể chuyên sâu vào một công việc hay công đoạn nào đó trong quá 

trình sản xuất.  
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Chuyên môn hóa công việc sẽ phát huy được lợi thế cơ bản nhất của 

nó, đó là làm tăng năng suất lao động của cả nhóm, tuy nhiên hạn chế của nó 

là làm giảm khả năng sáng tạo, khiến người lao động nhanh chóng cảm thấy 

công việc của mình là nhàm chán. Bên cạnh đó tình trạng xa lạ, đối địch giữa 

những người lao động sẽ có thể gia tăng. 

b) Phân chia tổ chức thành các bộ phận  

Việc hình thành các bộ phận của tổ chức phản ánh quá trình chuyên 

môn hóa và hợp nhóm hoạt động theo chiều ngang. Hợp nhóm các hoạt động 

và con người để tạo nên các bộ phận tạo điều kiện mở rộng tổ chức đến mức 

độ không hạn chế và đó cũng là cách để có được nguồn nhân lực thực hiện 

các mục tiêu kế hoạch 

c) Tầm quản trị, phân cấp quản trị 

Tầm quản lý là số lượng thuộc cấp báo cáo trực tiếp với một nhà quản 

lý nhất định. Trong một cơ cấu của một tổ chức, tồn tại hai khái niệm cấp 

quản lý và tầm quản lý là do giới hạn số thuộc cấp mà một nhà quản lý có thể 

đảm đương. Nhà quản lý có tầm quản lý rộng thì sẽ cần ít cấp quản lý, còn 

tầm quản lý hẹp thì sẽ dẫn đến nhiều cấp. Căn cứ vào số cấp quản lý, tồn tại 

hai mô hình cơ cấu tổ chức là cơ cấu nằm ngang và cơ cấu hình tháp.  

d) Mối quan hệ quyền hạn trong tổ chức 

Quyền hạn là chất kết dính trong cơ cấu tổ chức, là sợi dây liên kết các 

bộ phận với nhau, là phương tiện mà nhờ đó các nhóm hoạt động được đặt 

dưới sự chỉ huy của một nhà quản lý và sự phối hợp giữa các đơn vị có thể 

được nâng cấp dần. Nó chính là công cụ để nhà quản lý có thể thực hiện được 

quyền tự chủ và tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ 

của từng người. Trong một tổ chức, quyền hạn được chia làm ba loại: quyền 

hạn trực tuyến, quyền hạn tham mưu và quyền hạn chức năng, được phân biệt 

chủ yếu bằng mối quan hệ với quá trình quyết định. 
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e) Phối hợp các bộ phận  

Phối hợp là quá trình liên kết hoạt động của những người, bộ phận, 

phân hệ và hệ thống riêng rẽ nhằm thực hiện có hiệu lực và hiệu quả các mục 

tiêu chung của tổ chức. Mục tiêu của phối hợp là đạt được sự thống nhất hoạt 

động của các bộ phận bên trong và cả bên ngoài tổ chức. Phạm vi cần thiết 

của phối hợp phụ thuộc vào thuộc tính của các nhiệm vụ và mức độ độc lập 

của con người trong các bộ phận thực hiện nhiệm vụ. Khi các nhiệm vụ đòi 

hỏi sự tương tác giữa các đơn vị, mức độ phối hợp cao sẽ đem đến hiệu quả 

tốt nhất. 

1.1.2. Công ty 

1.1.2.1. Khái niệm Công ty, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Căn cứ vào mục tiêu lợi nhuận, tổ chức được phân chia thành hai nhóm 

tổ chức bao gồm: các tổ chức hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận (Công ty, tổng 

công ty, tập đoàn kinh tế…) và các tổ chức không hoạt động vì mục tiêu lợi 

nhuận (cơ quan nhà nước, tổ chức hành chính, các hội, tổ chức phi chính 

phủ…). Về bản chất, công ty là một loại hình tổ chức hoạt động vì lợi nhuận 

(doanh nghiệp) 

Theo khái niệm của Pháp “Công ty là một hợp đồng thông qua đó hai 

hay nhiều người thỏa thuận với nhau sử dụng tài sản hay khả năng của mình 

vào một hoạt động chung nhằm chia lợi nhuận thu được qua hoạt động đó”. 

Theo luật của bang Georgia – Mỹ “Một công ty là một pháp nhân được 

tạo ra bởi luật định nhằm một mục đích chung nào đó nhưng có thời hạn về 

thời gian tồn tại, về quyền hạn, về nghĩa vụ và các hoạt động được ấn định 

trong điều lệ”. 

Từ những đặc điểm chung, tổng hợp lại, khái niệm Công ty có thể định 

nghĩa như sau: 
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“Công ty là sự liên kết của hai hay nhiều người (cá nhân hay pháp 

nhân) bằng một sự kiện pháp lí trong đó các bên thoả thuận với nhau sử dụng 

tài sản hay khả năng của họ nhằm tiến hành các hoạt động để đạt mục tiêu 

chung” 

Về phân loại, tại Việt Nam có nhiều cách phân loại Công ty: Công ty 

đối vốn và Công ty đối nhân; Công ty nhà nước, Công ty tư nhân và Công ty 

hỗn hợp… Luật doanh nghiệp năm 2014 lại định nghĩa một số loại hình Công 

ty như: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm 

hữu hạn từ hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần… 

Đối với loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, điều 73 

của Luật Doanh nghiệp 2014 đã quy định rõ: “Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở 

hữu...; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài 

sản của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty” 

1.1.2.2. Chức năng của Công ty 

Chức năng và nhiệm vụ là những dấu hiệu đặc thù của tổ chức nói 

chung và của công ty nói riêng, bởi vì mỗi tổ chức, công ty đều có những 

chức năng và nhiệm vụ nhất định, không trùng lặp với các tổ chức, công ty 

khác tuy cùng loại hình. Ví dụ: cùng loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên nhưng công ty TNHH MTV Xăng dầu Hàng không Việt Nam 

có chức năng kinh doanh xăng dầu cho máy bay, Công ty TNHH MTV Thủy 

sản Hà Nội có chức năng kinh doanh các sản phẩm chế biến từ thủy sản… 

Mặc dù có những điểm khác biệt giữa chức năng của các công ty, tuy nhiên, 

tựu trung lại, trong một nền kinh tế, các công ty thực đều hiện chức năng 

chung là lưu chuyển hàng hóa; tiếp tục quá trình sản xuất trong lưu thông; dự 

trữ hàng hóa, điều hòa cung cầu… 
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Bên cạnh đó, các Công ty khi được thành lập, đều có một chức năng 

nhất định. Những chức năng này là nhân tạo do đó có khả năng thay đổi, thu 

hẹp hoặc mở rộng, tăng cường thêm các chức năng mới. Ví dụ như đối với 

Công ty Xăng dầu Hàng không với chức năng ban đầu là cung cấp nhiên liệu 

cho máy bay; nhưng sau một thời gian hoạt động, Công ty có thêm các chức 

năng mới như cung cấp dịch vụ cho thuê bồn bể chứa, dịch vụ hóa nghiệm 

xăng dầu… 

1.1.2.3. Một số xu hướng phát triển của các Công ty nhà nước 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xăng dầu Hàng không 

Việt Nam là một loại hình doanh nghiệp Nhà nước, do Nhà nước sở hữu toàn 

bộ vốn điều lệ. Do đó, Công ty không thể tránh khỏi một số xu hướng chủ 

quan và khách quan đang tác động tới loại hình doanh nghiệp này. 

Thứ nhất, xu hướng xã hội hóa các doanh nghiệp Nhà nước. Đây là một 

tất yếu khách quan, do ban đầu, các Công ty nhà nước được thành lập với mục 

đích phát huy vai trò Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa, thực hiện các trách nhiệm xã hội và đối phó với những rủi ro của 

thị trường. Tuy nhiên theo thời gian hoạt động, thị trường đã phát triển để có 

thể đủ khả năng tự vận hành, đồng thời cũng xuất hiện rất nhiều các công ty 

Nhà nước hoạt động kém hiệu quả, đem lại gánh nặng cho ngân sách, kìm 

hãm sự phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, cổ phần hóa các doanh nghiệp này 

cũng cách để Nhà nước dần tập trung vào chức năng quản lý. Vì vậy cổ phần 

hóa các doanh nghiệp Nhà nước đã trở thành định hướng phát triển kinh tế 

của nước ta những năm gần đây 

Thứ hai, xu hướng tinh giảm bộ máy, thu gọn tổ chức bộ máy quản trị 

các doanh nghiệp. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh đặt ra nhiều yêu cầu 

và thách thức mới, các công ty Nhà nước hoạt động với cùng chức năng, cũng 

đã có những sự cạnh tranh gay gắt như trường hợp của Vinapco, PV oil và 
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Petrolimex (chức năng kinh doanh xăng dầu). Các Công ty này giờ đây phải 

tìm cách năng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc sử dụng hiệu quả các 

nguồn lực hiện có. Điều này dẫn đến yêu cầu phải tinh giản bộ máy để loại bỏ 

những lãng phí nguồn lực không cần thiết trong quá trình hoạt động. 

1.1.3. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy 

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy về bản chất là một quá trình thiết kế 

lại cơ cấu nhằm đáp ứng những mục tiêu mới, những đòi hỏi và sức ép của 

môi trường. Đây là một tất yếu khách quan trong hoạt động của tổ chức nói 

chung và doanh nghiệp, Công ty nói riêng, bởi vì: 

− Khi doanh nghiệp phát triển thì các mục đích, yêu cầu, công việc, tầm 

quản lý thay đổi và vì vậy cần phải thay đổi, hoàn thiện cơ cấu tổ chức cho 

phù hợp. 

− Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp khi được thiết lập thì do những lý do chủ 

quan hay khách quan nào đó thường chưa đạt đến mức độ tối ưu, các sai sót 

trong mô hình chưa tối ưu đó sẽ ảnh hưởng bất lợi đến quá trình quản lý và 

hoạt động của doanh nghiệp vì vậy để tăng hiệu quả của bộ máy thì cần phải 

hoàn thiện cơ cấu tổ cho đến khi nó đạt đến sự tối ưu. 

1.2. Nội dung tổ chức bộ máy trong doanh nghiệp 

1.2.1. Xác định phân cấp thẩm quyền giữa các cấp quản trị 

Xác định quyền hạn giữa các cấp quản trị là bước đầu tiên trong quá 

trình tổ chức bộ máy doanh nghiệp. Các cấp quản trị là kết quả của quá trình 

chuyên môn hóa công việc theo chiều dọc với tiêu chí gom nhóm các nhiệm 

vụ quản trị theo từng cấp khác nhau. Từ đó, các cấp quản trị được phân bổ 

quyền hạn chính thức và thiết lập các bộ phận bên trong cấp để thực hiện các 

quyết định quan trọng trọng tổ chức. 

Phân cấp thẩm quyền, hay nói các khác là sự phân bổ quyền hạn chính 

thức cho từng cấp, là căn cứ để xác định trách nhiệm đặc trưng của từng cấp 



15 
 

trong hoạt động quản trị, để đảm bảo sự phối hợp theo chiều dọc và hạn chế 

tối đa những chồng chéo trong quá trình ra quyết định quản trị. Các đơn vị 

thuộc cấp quản trị cấp cao lập kế hoạch chiến lược tổng thể cho Công ty và 

lên kế hoạch dài hạn, đồng thời đưa ra các quyết định cuối cùng cho các tranh 

chấp trong Công ty. Các đơn vị cấp trung gian hướng dẫn hoạt động hàng 

ngày trong Công ty, hình thành các chính sách và cụ thể hóa các quyết định 

cấp cao thành các công việc cụ thể. Các đơn vị cấp thấp tổ chức, thực hiện, 

giám sát hoạt động trực tiếp để đảm bảo thực hiện chiến lược đã được đề ra 

của các đơn vị cấp cao và đảm bảo ăn khớp với các chính sách của bộ phận 

cấp trung gian. 

1.2.2. Lựa chọn mô hình tổ chức bộ máy 

Kết thúc quả trình chuyên môn hóa theo chiều dọc, quá trình chuyên 

môn hóa công việc theo chiều ngang sẽ hình thành những bộ phận của bộ máy 

theo từng cấp. Tuy nhiên quá trình hình thành các bộ phận này lại có sự gắn 

bó hữu cơ với mô hình cơ cấu tổ chức bộ được lựa chọn. Việc lựa chọn mô 

hình tổ chức bộ máy tạo điều kiện hình thành các đơn vị chức năng theo chiều 

ngang hoặc các đơn vị trực tuyến theo chiều dọc. Do đó, việc lựa chọn mô 

hình tổ chức phải được thực hiện trước tiên và phải cân nhắc tới những yêu 

cầu, đòi hỏi của chiến lược kinh doanh và nhân tố tác động để lựa chọn cho 

mô hình cho phù hợp. Đối với các doanh nghiệp, công ty hoạt động trong môi 

trường toàn cầu hóa, với chiến lược hợp tác, liên kết phát triển tại nhiều nơi, 

mô hình nên được lựa chọn là mô hình không ranh giới, hình thành các bộ 

phận trên nguyên tắc hợp nhóm theo các đơn vị chiến lược. Ngược lại, với các 

tổ chức hoạt động đa thị trường, với chiến lược tăng trường, phát triển đi đầu 

về công nghệ, thì nên lựa chọn cơ cấu ma trận, với mức độ chuyên môn hóa 

sâu các chức năng thiết kế, kỹ thuật và nghiên cứu phát triển. 
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1.2.3. Xác định chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận 

Đây là hoạt động chuyên môn hóa theo chiều ngang, hay nói cách khác 

chính là sự tách biệt rõ ràng về quyền hạn trách nhiệm của các phòng ban, các 

phân hệ trong cùng một cấp của tổ chức. Sự tách biệt rõ ràng để tránh sự 

trùng lặp gây lãng phí và làm giảm sức mạnh của tổ chức. Nếu có sự trùng lặp 

chức năng nhiệm vụ thì sẽ gây ra mâu thuẫn, làm ảnh hưởng tới tính hệ thống 

của tổ chức và có nguy cơ làm suy yếu, tan rã tổ chức. 

Chuyên môn hóa theo chiều ngang sẽ thiết lập các hệ thống phòng ban 

trong tổ chức, đối với mô hình cơ cấu khác nhau thì sẽ có hệ thống phòng ban 

đặc trưng khác nhau, từ đó chức năng nhiệm vụ cũng sẽ có sự phân hóa rõ 

khác biệt. Ví dụ, trong mô hình cơ cấu theo chức năng thì sẽ tạo ra một hệ 

thống phòng ban theo chức năng đặc thù; trong mô hình tổ chức theo quy 

trình sản xuất thì hệ thống phòng ban lại có chức năng thực hiện từng bước 

theo quy trình cụ thể được xác định… 

1.2.4. Xác định mối quan hệ giữa các bộ phận 

Ngoài việc quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các phân hệ đồng 

cấp, cần quy định mối quan hệ giữa các phân hệ để phát huy sức mạnh tổng 

thể của tổ chức. Việc xác định các mối quan hệ này cần được đảm bảo chính 

thức hóa rõ ràng để các bộ phận trong cơ cấu nắm bắt được rõ vai trò và ví trí 

của mình trong mối quan hệ tương quan với các bộ phận khác của tổ chức. 

Nếu không chỉ ra được những mối quan hệ này, việc xác định chức năng 

nhiệm vụ của từng bộ phận sẽ trở nên vô nghĩa do sự chồng chéo và mâu 

thuẫn vẫn sẽ xảy ra khi các bộ phận độc lập thực hiện các mục tiêu của mình 

mà không gắn kết vì mục tiêu chung. 

Trong một tổ chức, quyền hạn được chia làm ba loại: quyền hạn trực 

tuyến, quyền hạn tham mưu và quyền hạn chức năng, được phân biệt chủ yếu 

bằng mối quan hệ với quá trình ra quyết định. 
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1.2.5. Phối hợp giữa các bộ phận 

Phối hợp là quá trình liên kết hoạt động của những người, bộ phận, 

phân hệ và hệ thống riêng rẽ theo những mối quan hệ đã đựo xác định, nhằm 

thực hiện có hiệu lực và hiệu quả các mục tiêu chung của tổ chức. Mục tiêu 

của phối hợp là đạt được sự thống nhất hoạt động của các bộ phận bên trong 

và cả bên ngoài. Trong thực tế, phối hợp là quá trình năng động và liên tục, 

được thực hiện nhờ cả các công cụ chính thức và phi chính thức có thể kể đến 

như: các kế hoạch, hệ thống tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật, các công cụ của hệ 

thống thông tin, truyền thông. 

1.3. Những yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức bộ máy 

1.3.1. Tính thống nhất 

Một cơ cấu tổ chức được coi là có hiệu quả nếu nó cho phép mỗi cá 

nhân đóng góp phần công sức vào các mục tiêu của tổ chức. Mặt khác, mục 

tiêu, chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận cũng phải thống nhất với mục 

tiêu chung của tổ chức. Đối các các tổ chức nhà nước, nhiệm vụ chính là đảm 

bảo được hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực mà tổ 

chức này phụ trách. Khi đó, các bộ phận trực thuộc sẽ chỉ thực hiện những 

nhiệm vụ phi thương mại, các nhiệm vụ kinh doanh, thương mại sẽ phải được 

loại bỏ và chuyển cho các tổ chức sản xuất kinh doanh. 

1.3.2. Tính tối ưu 

Thứ nhất là tối ưu về các bộ phận. Cơ cấu tổ chức đầy đủ các phân hệ, 

bộ phận và con người để thực hiện các hoạt động cần thiết.  

Thứ hai là giữa các bộ phận và cấp tổ chức đều thiết lập những mối 

quan hệ hợp lý với số cấp quản lý nhỏ nhất, nhờ đó, cơ cấu sẽ mang tính năng 

động cao, luôn đi sát và phục vụ mục đích đã đề ra của tổ chức.  
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1.3.3. Tính tin cậy 

Thứ nhất, cơ cấu tổ chức phải đảm bảo tính chính xác, kịp thời, đầy đủ 

của các thông tin được sử dụng trong tổ chức, nhờ đó đảm bảo phối hợp tốt 

các hoạt động và nhiệm vụ của tất cả các bộ phận của tổ chức. Cơ cấu chỉ có 

thể đảm bảo tiêu chí này nếu nó được thiết kế một các tối ưu và nhân viên 

trong tổ chức là những người trung thành. 

Thứ hai, tính tin cậy còn được thể hiện ở sự minh bạch các mối quan 

hệ. Các mối quan hệ tối ưu đã được thiết kế cần được công khai bằng các 

công cụ tổ chức như sơ đồ cơ cấu, bản mô tả công việc, sơ đồ quyền hạn. Các 

thành viên tổ chức cần hiểu biết rõ ràng về quyền hạn, trách nhiệm và họ cần 

phải hiểu về nhiệm vụ của mình và nhiệm vụ cả các đồng nghiệp.  

1.3.4. Tính linh hoạt 

Được coi là một hệ tĩnh, cơ cấu tổ chức phải có khả năng thích ứng linh 

hoạt với bất cứ tình huống nào xảy ra trong tổ chức cũng như ngoài môi 

trường. Vận dụng các chi nhánh nhỏ, hay xây dựng các tổ, đội, nhóm sáng tạo 

cũng như tối ưu hóa số cấp quản lý và các mối quan hệ giúp cho tổ chức cải 

thiện tính thích nghi.  

1.3.5. Tính hiệu quả 

Cơ cấu tổ chức phải đảm bảo thực hiện các mục tiêu của tổ chức với 

chi phí nhỏ nhất. Cơ cấu chỉ có thể hiệu quả khi tối thiểu hóa số cấp quản lý, 

thiết lập được các mối quan hệ hợp lý và không có sự chồng lấn các chức 

năng nhiệm vụ của các bộ phận 

1.3.6. Tính pháp lý 

Tính pháp lý của cơ cấu tổ chức là sự đảm bảo tuân thủ theo đúng các 

quyền và nghĩa vụ do Nhà nước quy định cho các tổ chức xã hội trong nhiều 

văn bản pháp luật khác nhau như Hiến pháp, luật Doanh nghiệp, luật Lao 

động… Cơ cấu tổ chức đảm bảo hoạt động trong khung pháp lý của Nhà nước 
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sẽ góp phần tạo thuận lợi cho tổ chức trong quá trình hoạt động, hạn chế 

những rủi ro pháp lý gây ảnh hưởng tới lợi ích của doanh nghiệp.  

1.4. Một số mô hình tổ chức bộ máy 

1.4.1. Cơ cấu tổ chức theo loại hình Công ty 

Tại Việt Nam, Luật doanh nghiệp năm 2014 đã quy định rõ cơ cấu bắt 

buộc của một số loại hình Công ty: 

− Công ty nhà nước có quy mô lớn: Cơ cấu tổ chức phải bảo gồm: Hội 

đồng quản trị; Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc. 

− Công ty trách nhiệm hữu hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy gồm Hội đồng 

thành viên hoặc Chủ tịch Công ty và Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và bộ 

máy giúp việc… 

− Công ty cổ phần, cơ cấu bộ máy bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội 

đồng quản trị và Ban kiểm duyệt, Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc. 

Sơ đồ 1.1. Mô hình tổ chức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

(nguồn: tác giả) 

− Các loại hình doanh nghiệp khác được quyền tự chủ trong việc quyết 

định cơ cấu tổ chức bộ máy 
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Với loại hình kinh doanh là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên, khoản 1 điều 78 bộ Luật doanh nghiệp 2014 đã quy định về 02 mô hình 

cơ cấu tổ chức quản lý mà Công ty được lựa chọn đó là: 

- Chủ tịch Công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên 

- Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên  

1.4.2. Mô hình tổ chức theo chức năng 

Tổ chức theo chức năng là hình thức tạo nên bộ phận trong đó các các 

nhân hoạt động trong cùng một chức năng được hợp nhóm trong cùng một 

đơn vị cơ cấu 

Ưu điểm: đơn giản, rõ ràng, mang tính logic cao; có thể phát huy ưu thế 

của chuyên môn hóa do các bộ phận chức năng tập trung vào những công việc 

có tính chất tương đồng nên người lao động dễ dàng tích lũy kinh nghiệm để 

nâng cao kỹ năng hoạt động, các bộ phận phục vụ tất cả các sản phẩm và dịch 

vụ nên phát huy được lợi thế quy mô; giảm được sự trùng lặp trong hoạt 

động; đơn giản hóa đào tạo; giữ được sức mạnh và uy tín của các chức năng 

cơ bản; chú trọng hơn đến tiêu chuẩn nghề nghiệp và tư cách nhân viên; tạo 

điều kiện cho kiểm tra chặt chẽ của cấp cao nhất. 

Sơ đồ 1.2. Mô hình tổ chức bộ máy theo chức năng 

(nguồn: tác giả) 
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Nhược điểm: thường dẫn đến mâu thuẫn giữa các đơn vị chức năng khi 

đề ra các mục tiêu và phương thức hoạt động; thiếu sự phối hợp hành động 

giữa các bộ phận; chuyên môn hóa qua mức có thể tạo ra cách nhìn hạn hẹp ở 

các nhà quản lý; có thể làm giảm tính nhạy cảm của tổ chức đối với sản phẩm, 

dịch vụ và khách hàng; hạn chế việc phát triển đội ngũ các nhà quản lý bán 

hàng; đổ trách nhiệm về thực hiện mục tiêu chung của tổ chức cho cấp lãnh 

đạo cao nhất. 

1.4.3. Mô hình tổ chức theo sản phẩm/ khách hàng/ địa dư 

Sơ đồ 1.3. Mô hình tổ chức theo sản phầm/ khách hàng/ địa dư 

(nguồn: tác giả) 

Là hình thức tạo nên các đơn vị - những bộ phận lớn của tổ chức, thực 

hiện tất cả hay phần lớn các hoạt động cần thiết cho: phát triển, sản xuất phân 

phối một sản phẩm, dịch vụ hay nhóm sản phẩm/phục vụ một nhóm khách 

hàng/một thị trường. 

 Ưu điểm: tập trung sự chú ý vào những sản phẩm; khách hàng hoặc 

lãnh thổ đặc biệt; việc phối hợp hành động giữa các bộ phận vì mục tiêu cuối 

cùng có hiệu quả hơn; các đề xuất đổi mới công nghệ dễ được quan tâm; có 

được thông tin tốt hơn về thị trường và khả năng lớn hơn là khách hàng sẽ 

được tính tới khi đề ra quyết định; sử dụng được lợi thế nguồn lực của các địa 

phương khác nhau; việc quy định trách nhiệm giải trình đối với kết quả cuối 
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cùng tương đối dễ dàng; giảm gánh nặng cho các nhà quản lý cấp cao và tạo 

khả năng tốt hơn cho việc phát triển đội ngũ các nhà quản lý chung. 

Nhược điểm: công việc có thể bị trùng lặp; sự tranh giành nguồn lực 

giữa các tuyến có thể dẫn đến phản hiệu quả; có khó khăn trong việc thích 

ứng với các yếu tố tác động lên toàn tổ chức; cần nhiều người có năng lực 

quản lý chung; có xu thế làm cho việc thực hiện các dịch vụ hỗ trợ tập trung 

trở nên khó khăn; làm nảy sinh khó khăn đối với việc kiểm soát của cấp quản 

lý cao nhất. 

1.4.4. Mô hình tổ chức ma trận 

Mô hình tổ chức ma trận là cơ cấu tổ chức trong đó mỗi người lao động 

sẽ báo cáo cho nhà quản lý bộ phận mà họ là nhân lực cơ hữu và nhà quản lý 

chương trình, dự án. 

Ưu điểm: đinh hướng các hoạt động theo kết quả cuối cùng; tập trung 

nguồn lực vào khâu xung yếu; kết hợp được năng lực nhiều nhà quản lý và 

chuyên gia; tạo điều kiện đáp ứng nhanh chóng với các thay đổi của môi trường. 

Sơ đồ 1.4. Mô hình tổ chức theo ma trận 

(nguồn: tác giả) 



23 
 

Nhược điểm: hiện tượng song trùng lãnh đạo dẫn đến sự không thống 

nhất mệnh lệnh; quyền hạn và trách nhiệm của các nhà quản lý có thể trùng 

lặp tạo ra các xung đột; cơ cấu phức tạp và không bền vững; gây tốn kém. 

1.5. Các nhân tố tố ảnh hưởng tới cơ cấu tổ chức bộ máy 

1.5.1. Nhân tố bên ngoài 

Khi xem xét những tác động của yếu tố bên ngoài mà cụ thể là tác động 

của môi trường bên ngoài tới cơ cấu tổ chức bộ máy của doanh nghiệp, cần 

xem xét tới hai môi trường mà doanh nghiệp hoạt động đó là môi trường pháp 

lý và môi trường kinh doanh. 

1.5.1.1. Môi trường pháp lý 

Môi trường pháp lý là được tạo lập bởi những cơ chế chính sách của 

Nhà nước và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về bộ máy quản 

lý của các loại hình doanh nghiệp: 

− Công ty nhà nước có quy mô lớn: Cơ cấu tổ chức phải bảo gồm: Hội 

đồng quản trị; Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc. 

− Công ty trách nhiệm hữu hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy gồm Hội đồng 

thành viên hoặc Chủ tịch Công ty và Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và bộ 

máy giúp việc 

− Công ty cổ phần, cơ cấu bộ máy bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội 

đồng quản trị và Ban kiểm duyệt, Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc. 

− Các loại hình doanh nghiệp khác được quyền tự chủ trong việc quyết 

định cơ cấu tổ chức bộ máy 

1.5.1.2. Môi trường kinh doanh 

Môi trường kinh doanh lại ảnh hưởng tới cơ cấu tổ chức bộ máy của 

doanh nghiệp theo hai mặt: tính phức tạp và tính ổn định của môi trường. 

Trong điều kiện môi trường phong phú về nguồn lực, đồng nhất, tập trung và 
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ổn định, doanh nghiệp thường có cơ cấu cơ học, trong đó việc ra quyết định 

mang tính tập trung với những chỉ thị, nguyên tắc và thể lệ cứng rắn vẫn có 

thể mang lại hiệu lực và hiệu quả cao. Ngược lại tổ chức muốn thành công 

trong môi trường khan hiếm nguồn lực, đa dạng, phân tán và thay đổi nhanh 

chóng thì phải xây dựng cơ cấu tổ chức sinh học với các mối quan hệ hữu cơ, 

nhanh chóng thích ứng được với các điều kiện môi trường. 

1.5.2. Nhân tố bên trong 

1.5.2.1. Chiến lược của tổ chức 

Chiến lược và cơ cấu của tổ chức là hai mặt không thể tách rời của hoạt 

động quản lý. Khi doanh nghiệp đề ra chiến lược kinh doanh mới, sự khan 

hiếm về các nguồn lực sẽ tạo động lực cho sự thay đổi về cơ cấu tổ chức để 

tận dụng những nguồn lực sẵn có, phục vụ cho mục tiêu của tổ chức. Quá 

trình phát triển của cơ cấu tổ chức để đảm bảo tương thích với chiến lược 

kinh doanh thường trải qua các giai đoạn: xây dụng chiến lược mới; phát sinh 

các vấn đề quản lý; cơ cấu tổ chức mới, thích hợp hơn được đề xuất và triển 

khai; đạt được thành quả mong đợi. Cùng với sự phát triển của doanh nghiệp, 

chiến lược phát triển doanh nghiệp cũng ngày càng phức tạp, đòi hỏi hoàn 

thiện. Khi doanh nghiệp mở rộng sản xuất theo hướng tập trung, chuyên môn 

hóa cao hay mở rộng sản xuất nhằm đạt mục tiêu. Mức độ chuyên môn hóa 

theo các lĩnh vực đòi hỏi cơ cấu tổ chức có sự phối hợp chặt chẽ với nhau hơn 

trên các lĩnh vực. 

Các doanh nghiệp theo chiến lược đổi mới, tập trung vào các sản phẩm 

dịch vụ mới thường có một bộ máy phù hợp với chiến lược đó. Bộ máy đòi 

hỏi sự linh hoạt, phân công lao động giữa các bộ phận nhằm tạo sự thích ứng 

với chiến lược đổi mới của doanh nghiệp. Ngược lại, các doanh nghiệp theo 

chiến lược cắt giảm chi phí, cần xây dựng một bộ máy với các liên kết chặt 

chẽ đúng quy định và mức độ tập trung quyền lực cao nhất. 
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1.5.2.2. Quy mô và mức độ phức tạp trong hoạt động của tổ chức 

Bộ máy tổ chức phục thuộc vào quy mô sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp. Đối với từng quy mô khác nhau, doanh nghiệp có sự áp dụng quy 

trình sản xuất kinh doanh cũng như bố trí nhân lực sao cho hợp lý, nhằm đảm 

bảo năng suất lao động. Vì vậy, cơ cấu tổ chức bộ máy phải xây dựng phù 

hợp với quy mô sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Các doanh nghiệp có quy mô càng lớn và phức tạp thì hoạt động của 

doanh nghiệp cũng phức tạp. Doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn, thực hiện 

những hoạt động phức tạp thường đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn hóa, 

tiêu chuẩn hóa cao hơn, tuy nhiên lại ít tập trung hơn các doanh nghiệp nhỏ. 

Do đó, nhà quản lý cần đưa ra một mô hình cơ cấu tổ chức sao cho không 

phức tạp, cồng kềnh. 

1.5.2.3. Công nghệ và tính chất công việc 

Công nghệ và tính chất công việc trong một doanh nghiệp có thể ảnh 

hưởng đến cơ cấu tổ chức. Cơ cấu tổ chức cần sắp xếp nhân lực sao cho tăng 

cường khả năng thích nghi của doanh nghiệp trước những thay đổi nhanh 

chóng của công nghệ. Tuy nhiên, trên thực tế cơ cấu tổ chức chưa có những 

chuyển biến nhanh, chủ động nên thường đi sau công nghệ gây ra sự chậm trễ 

trong việc khai thác đầy đủ công nghệ mới. 

Các doanh nghiệp khi khai thác công nghệ mới thường có xu hướng sử 

dụng các cán bộ quản lý cấp cao có trình độ học vấn và kinh nghiệm về kỹ 

thuật. Bên cạnh đó, các cán bộ quản lý cũng chú trọng đầu tư các dự án hướng 

vào việc duy trì và phát triển vị trí dẫn đầu của doanh nghiệp về mặt công 

nghệ. Cơ cấu tổ chức phù hợp hệ thống công nghệ và đảm bảo tính chặt chẽ 

trong việc ra quyết định liên quan đến hoạt động của tổ chức và công nghệ. 

1.5.2.4. Con người 
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Khi xem xét sự ảnh hưởng của yếu tố con người đến cơ cấu tổ chức, 

cần tìm hiểu trên hai khía cạnh: quan điểm của nhà lãnh đạo và năng lực của 

đội ngũ nhân viên. Quan điểm của lãnh đạo cấp cao có tác động đến cơ cấu tổ 

chức. Các nhà quản lý theo phương thức truyền thống thường thích sử dụng 

những hình thức tổ chức điển hình như tổ chức theo chức năng với hệ thống 

thứ bậc. Họ ít khi vận dụng hình thức tổ chức theo ma trận hay mạng lưới. 

Khi lựa chọn mô hình tổ chức cũng cần xem xét đến đội ngũ công nhân 

viên. Nhân lực có trình độ, kỹ năng cao thường hướng tới mô hình có quản lý 

mở. Các nhân viên cấp thấp và công nhân kỹ thuật thường thích mô hình tổ 

chức có nhiều tổ đội, bộ phận được chuyên môn hóa như tổ chức theo chức 

năng, vì các mô hình như vậy có sự phân định nhiệm vụ rõ ràng hơn và tạo cơ 

hội để liên kết những đối tượng có chuyên môn tương đồng. 

Ngoài ra trong quá trình hoàn thiện cơ cấu tổ chức. Cũng cần xem xét 

tới các yếu tố lực cản của quá trình thay đổi. Đó chính là quan điểm của nhà 

quản lý và sự đón nhận của người lao động. 

1.6. Quá trình hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy. 

1.6.1. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới cơ cấu tổ chức bộ máy. 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng là bước đầu tiên của quy trình hoàn 

thiện cơ cấu tổ chức bộ máy. Mục tiêu của bước này là xác định những tác 

động có thể đến từ các yếu tố môi trường bên ngoài và môi trường bên trong 

doanh nghiệp lên cơ cấu tổ chức đang vận hành. Những yếu tố ảnh hưởng như 

đã trình bày ở trên có những tác động khác nhau với từng doanh nghiệp. Do 

đó, việc phân tích những sự tác động sẽ tạo cơ sở để đề ra các phương án 

hoàn thiện hợp lý. 

1.6.2. Đánh giá thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy hiện tại 

Mục tiêu của đánh giá cơ cấu tổ chức là xác định cơ cấu hiện tại có 

hoạt động tốt để đảm bảo thực hiện các mục đích và mục tiêu của tổ chức hay 
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không. Mục đích, mục tiêu của tổ chức được cụ thể hóa qua các yêu cầu đối 

với cơ cấu. Từ đó, việc đánh giá cơ cấu dựa trên các chuẩn mực là các yêu 

cầu cần thiết đối với cơ cấu tổ chức bao gồm: tính thống nhất; tính tối ưu; tình 

linh hoạt; và tình hiệu quả.  

1.6.3. Đề ra giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy 

- Xác định mục tiêu và quan điểm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy 

thống nhất với mục tiêu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy: 

- Hoàn thiện mức độ chuyên môn hóa công việc 

- Hoàn thiện các mối quan hệ quyền hạn 

- Hoàn thiện cấp quản lý và tầm quản lý 

- Hoàn thiện sự phối hợp giữa các bộ phận 

1.6.4. Triển khai các giải pháp hoàn thiện 

Sau khi giải pháp hoàn thiện cơ cấu đã được lựa chọn, các nhà quản lý 

có nhiệm vụ chỉ đạo việc thực hiện giải pháp mới về cơ cấu. Những công việc 

trong bước này bao gồm: 

− Truyền thông những giải pháp hoàn thiện cơ cấu đến từng nhân viên, 

bộ phận, phân hệ trong tổ chức. 

− Xây dựng và thực hiện những chương trình dự án để triển khai các giải 

pháp thay đổi cơ cấu 

− Tạo động lực cho nhân viên, các nhóm và các bộ phận thực hiện giải 

pháp hoàn thiện cơ cấu thông qua các công cụ lãnh đạo 

− Tư vấn triển khai công việc mới cho nhân viên, tư vấn các nhà quản lý 

khi thành lập các bộ phận mới, hoặc luân chuyển sang các bộ phận khác. 

− Đảm bảo các nguồn lực cần thiết để thực hiện các giải pháp hoàn thiện 

cơ cấu, đặc biệt là con người và tài chính 
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− Chứng minh sự thành công ngắn hạn của các giải pháp hoàn thiện cơ 

cấu, đặc biệt là con người và tài chính 

− Người lãnh đạo luôn phải đi đầu trong việc thực hiện các giải pháp 

hoàn thiện cơ cấu. 

1.6.5. Đánh giá kết quả thực hiện 

Đánh giá hiệu quả bao giờ cũng là bước cuối quan trọng, không thể 

thiếu của quy trình hoàn thiện cơ cấu tổ chức. Từ những giải pháp trên, doanh 

nghiệp có thể lựa chọn thực hiện một số giải pháp phù hợp với điều kiện sản 

xuất kinh doanh của mình. Sau một thời gian thực hiện nhất định, doanh 

nghiệp cần lập một hội đồng có sư tham gia của Ban lãnh đạo, đại diện các 

phòng chuyên môn nghiệp vụ liên quan để tiến hành đánh giá một cách khách 

quan mức độ hiệu quả của các giải pháp, từ đó có những điều chỉnh nếu cần 

thiết.  
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY TẠI CÔNG TY 
TNHH MTV XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

 

2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hàng không 

Việt Nam 

v Tên tiếng Việt:   Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam 

v Tên giao dịch quốc tế:  Vietnam Air Petrol Company  

v Tên viết tắt:    VINAPCO 

v Địa chỉ giao dịch:   202 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, HN  

v Điện thoại:    +84 4 3827 2316 

v Website:    www.vinapco.com.vn 

 

v Logo: 

 

 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 

Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam (VINAPCO) được thành lập 

theo Quyết định số 768/QĐ/TCCB-LĐ ngày 22/4/1993 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông Vận tải trên cơ sở chuyển đổi tổ chức của 03 Xí nghiệp: Xí nghiệp 

Xăng dầu Nội Bài, Xí nghiệp Xăng dầu Đà Nẵng và Xí nghiệp Xăng dầu Tân 

Sơn Nhất. 

Ngày 09 tháng 6 năm 1994, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ra Quyết 

định số 847/QĐ-TCCBLĐ thành lập doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xăng 

dầu Hàng không Việt Nam trực thuộc Cục Hàng không dân dụng Việt Nam. 

Theo lộ trình chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước, Hội đồng thành viên 

Tổng công ty Hàng không Việt Nam ban hành Quyết định số 1258/QĐ-

http://www.vinapco.com.vn
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HĐQT/TCTHK ngày 17/6/2010 chuyển Công ty Xăng dầu Hàng không thành 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và ngày 15/7/2010 Hội đồng 

thành viên Tổng Công ty HKVN có Quyết định số 1438/QĐ-HĐTV/TCTHK 

về việc chuyển đổi Công ty XDHK thành Công ty TNHH một thành viên 

XDHK Việt Nam. Ngày 19/7/2010, Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh và chính thức hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một 

thành viên với số vốn điều lệ tại thời điểm chuyển đổi là bốn trăm tỉ đồng. 

2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hàng không Việt Nam là nhà cung cấp 

nhiên liệu hàng không Jet A-1 cho các hàng Hàng không Quốc tế và các hãng 

hàng không của Việt Nam tại các sân bay dân dụng tại Việt Nam. Bên cạnh 

hệ thống xăng dầu cho máy bay, Công ty còn xây dựng hệ thống xăng dầu 

mặt đất, cung cấp nhiên liệu cho các phương tiện lưu thông đường bộ. Theo 

đăng ký kinh doanh, Công ty đăng ký hai ngành nghề kinh doanh chủ yếu là:  

+ Xuất nhập khẩu và kinh doanh nhiên liệu hàng không 

+ Xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu mặt đất 

2.1.2.1. Sứ mạng 

Vinapco cam kết cung cấp nhiên liệu hàng không và dịch vụ chuẩn mức 

quốc tế cho các hãng hàng không thông qua kiểm soát chất lượng nhiên liệu, 

nâng cao năng lực nhân sự, mạng lưới hợp tác, ứng dụng thành công khoa học 

kỹ thuật trong quản lý và sản xuất, thực hiện vai trò quản lý vốn Nhà nước và 

hoàn thành các sứ mệnh chính trị của ngành hàng không Việt Nam 

2.1.2.2. Tầm nhìn 

Khẳng định vị thế nhà cung ứng nhiên liệu hàng không số 1 tại Việt 

Nam và là thương hiệu uy tín trên thị trường Đông Nam Á 
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2.1.2.3. Vai trò của Vinapco đối với Vietnam Airlines và ngành Hàng không 

Việt Nam 

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hàng không Việt Nam là đơn vị được 

góp vốn 100% của Vietnam Airlines, đươc hình thành trong chiến lược xây 

dựng chuỗi cung ứng kỹ thuật đồng bộ, đảm bảo sự thông suốt trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Hàng không quốc gia Việt Nam. Vinapo không 

chỉ góp phần vào dây chuyền vận tải hàng không khép kín của riêng Vietnam 

Airlines mà còn thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với ngành Hàng không, đó 

là cung ứng nhiên liệu tại tất cả các sân bay trên cả nước, ngay cả đối với 

những sân bay có vị trí chiến lược, sân bay ở khu vực xa cảng biển, tần suất 

khai thác thấp, chi phí hao hụt, bảo, chi phí nhân công cao... Tại những khu 

vực mà những doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu sẽ không có lãi hoặc rủi ro 

kinh doanh cao. Ngoài ra, trong công tác dự trữ quốc gia, Vinapco cũng đóng 

vai trò là đơn vị tham gia quản lý nhiên liệu dữ trữ của ngành Hàng không. 

2.1.2.4. Đặc điểm kinh doanh đặc thù 

Do xăng dầu là loại hàng hóa quan trọng nên các quốc gia đều có chính 

sách, chiến lược và biện pháp quản lý sản xuất, kinh doanh và dự trự để đảm 

bảo an ninh quốc phòng cũng như duy trì hoạt động sản xuất. Ở Việt Nam đã 

có Nghị định số 59/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thương mại về các 

loại hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có 

điều kiện. Theo Nghị định này, hoạt động kinh doanh xăng dầu phải được nhà 

nước cho phép và phải đảm bảo đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về cơ sở vật 

chất, trang bị, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật. Do đó, để hoạt động trong lĩnh 

vực này, Công ty phải đảm bảo xây dựng hệ thống nhập khẩu, cung ứng và 

phân phối xăng dầu với các kho bể đầu nguồn tại các cảng, các kho chứa tại 

các sân bay cùng với việc chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có tay 
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nghề. Tất cả những yếu tố trên đòi hỏi Công ty phải hình thành hoạt động trên 

quy mô lớn với nhiều nguồn lực sẵn sàng. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh 

xăng dầu luôn chịu ảnh hưởng của biến động giá cả trên thế giới, nên việc 

Công ty hoạt động trong lĩnh vực này cũng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ với 

các cơ quan quản lý của Nhà nước để được hỗ trợ và hướng dẫn hoạt động. 

2.1.3. Đặc điểm nguồn nhân lực 

Bảng 2.1: Các chỉ tiêu lực lượng lao động Công ty 

từ năm 2013 đến 31/05/2015 

Năm 2013 2014 31/05/2015 

Chỉ tiêu Số lao 
động 

Tỷ 
trọng 

Số lao 
động 

Tỷ 
trọng 

Số lao 
động Tỷ trọng 

Tổng số 1184 100 1207 100 1257 100 
Nam 914 77.2 932 77.2 961 77.3 
Nữ 270 22.8 275 22.8 282 22.7 
Lao động gián tiếp 432 36.5 432 35.8 493 35.8 
Lao động trực tiếp 752 63.5 775 64.2 818 64.2 

Trình độ ĐH và trên ĐH 396 33.4 397 32.9 416 33.5 
Trình độ Cao đẳng 57 4.8 57 4.7 60 4.8 
Trình độ Trung cấp 173 14.6 174 14.4 181 14.6 
Trình độ Sơ cấp 516 43.6 537 44.5 543 43.7 
Lao động phổ thông 42 3.5 42 3.5 43 3.5 

(Nguồn: phòng Tổ chức cán bộ) 

Về quy mô lao động, số lượng lao động của Công ty có xu hướng tăng 

qua các năm thể hiện sự tăng lên về nhu cầu lao động do Công ty mở rộng 

quy mô hoạt động (xây dựng thêm kho, bồn bể, mua thêm các xe tra nạp..). 

Số lượng lao động nam nhiều hơn lao động nữ, trung bình khoảng 77.2 % 

tổng số lao động. Với đặc điểm của một doanh nghiệp sản xuất, tỷ lệ lao động 

trực tiếp của Công ty chiếm tỷ trọng lớn và trung bình khoảng 64% tổng số 

lao động qua các năm. Nguồn nhân lực của Công ty đa phần có trình độ thấp, 

lao động có trình độ từ Cao đẳng trở lên trung bình chỉ chiếm khoảng 38%. 

Theo bảng 2.2, ta có thể thấy 

- Tốc độ tăng tiền lương bình quân từ 2009 – 2014 là 3.6%/năm 
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- Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân từ 2009 – 2014 là: 

6.96%/năm 

Như vậy tốc độ tăng năng suất lao động tại Công ty lớn hơn tốc độ tăng 

tiền lương, đảm bảo sản xuất kinh doanh phát triển hiệu quả  

Bảng 2.2. Biến động quỹ lương và năng suất lao động  

của Công ty từ năm 2009 đến 2015 

TT 
    Năm         

Chỉ tiêu 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Doanh thu (tỉ đồng) 18 765 19 925 20 711 21 656 25 664 26 311 

2 Tổng quỹ lương tháng  
(tỉ đồng) 

8.546 8.813 9.009 9.434 9.738 10.291 

3 Lao động bình quân 
tháng (người) 1,196 1,192 1,191 1,180 1,184 1,207 

4 
Tiền lương bình quân 
tháng (tỉ đồng/người) 

0.00715 0.00739 0.00756 0.00799 0.00824 0.0053 

5 Tốc độ tăng tiền lương 
(%)   3.45 2.30 5.70 2.87 3.67 

6 
Năng suất lao động bình 
quân năm (tỉ 
đồng/người)  

15.691 16.738 17.440 18.352 21.676 21.799 

7 
Tốc độ tăng năng suất 
lao động (%)  

 6.68 4.19 5.23 18.11 0.57 

(Nguồn: phòng Tổ chức cán bộ) 

2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh 

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty từ năm 2012 đến 2014 được 

tổng hợp trong bảng sau: 
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Bảng 2.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 - 2014 

(Nguồn: phòng Tài chính kế toán) 

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu tổ chức bộ máy tại Công ty TNHH 

MTV Xăng dầu Hàng không Việt Nam 

2.2.1. Nhân tố bên ngoài 

2.2.1.1. Môi trường pháp lý 

Về môi trường pháp lý, Luật doanh nghiệp đã quy định cụ thể một số 

mô hình tổ chức bộ máy cho các loại hình doanh nghiệp. Từ tháng 6/2010, do 

TT Chỉ tiêu Giá trị năm 2012 
(Đồng) 

Giá trị năm 2013 
(Đồng) 

Giá trị năm 2014 
(Đồng) 

1 Doanh thu bán hàng 
và cung cấp dịch vụ 21,655,564,875,197 25,664,507,140,376 26,311,465,972,866 

2 Các khoản giảm trừ 
doanh thu 

 
7,331,041,768 7,956,889,180 5,959,270,402 

3 
Doanh thu thuần về 
bán hàng và cung 
cấp dịch vụ 

21,648,233,833,429 25,656,550,251,196 26,305,506,702,464 

4 Giá vốn hàng bán 21,248,007,739,461 25,402,995,104,786 25,926,926,048,562 

5 
Lợi nhuận gộp về 
bán hàng và cung 
cấp dịch vụ 

400,226,093,968 253,555,146,410 378,580,653,902 

6 Doanh thu hoạt 
động tài chính 287,804,435,496 211,623,575,900 174.705.162.830 

7 Chi phí tài chính 616,358,829,184 278,732,216,496 293,804,887,050 
8 Chi phí bán hàng 34,483,754,309 36,814,838,038 31,899,661,055 

9 Chi phí quản lý 
doanh nghiệp 58,539,853,265 90,589,421,338 101.451.576.074 

10 Thu nhập khác 35,325,384,185 42,074,422,990 10,058,717,981 
11 Chi phí khác 1,926,510,260 17,614,616,333 45,093,885,582 

12 (Lỗ)/Lợi nhuận 
khác  33,398,873,925 24,459,806,657 (35,035,167,601) 

13 Tổng lợi nhuận kế 
toán trước thuế 12,046,966,631 83,813,508,961 99,596,781,531 

14 
Chi phí thuế thu 
nhập doanh nghiệp 
hiện hành 

3,066,132,902 21,966,812,285 23,853,075,488 

15 Lợi nhuận sau thuế 8,980,833,729 61,846,768,676 67,241,449,464 
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chuyển đổi sang loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn, mô hình tổ chức của 

Công ty phải được hình thành bao gồm Hội đồng thành viên; Kiểm soát viên, 

Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc. Thành viên Hội đồng thành viên; Kiểm 

soát viên và Tổng giám đốc hiện tại đều được bổ nhiệm bởi Tổng công ty Hàng 

không Việt Nam – chủ sở hữu Công ty. Hoạt động của các vị trí, chức danh này 

cũng được quy định chặt chẽ theo các văn bản của Vietnam Airlines xây dựng. 

2.2.1.2. Môi trường kinh doanh 

Xét về môi trường kinh doanh, Công ty chịu nhiều áp lực từ môi trường 

kinh doanh, cụ thể như sau: 

Thứ nhất là các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực kinh doanh xăng dầu 

luôn phải chịu rất nhiều tác động bởi yếu tố giá cả của nguồn nguyên liệu. Sự 

biến động của giá xăng dầu trên thế giới do tình hình chính trị, kinh tế của các 

nước trên thế giới buộc các doanh nghiệp nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu 

phải luôn chủ động dự báo để phản ứng kịp thời với các thay đổi. Với đặc 

điểm nguồn cung luôn biến động nhanh như vậy, cơ cấu tổ chức phải được 

xây dựng theo hướng linh hoạt, các bộ phận gắn bó hai chiều với nhau trong 

hoạt động, trong đó việc ra quyết định phải mang tính chất phân tán với các 

thể lệ mềm mỏng, các phòng ban có sự liên kết với nhau và các tổ, đội đa 

chức năng. 

− Thứ hai là, Vinapco là đơn vị đầu ngành trong hoạt động kinh doanh 

xăng dầu Hàng không, đồng thời cũng là đơn vị thuộc chuỗi cung ứng kỹ 

thuật của hãng Hàng không quốc gia Việt Nam. Do đó, bên cạnh những yêu 

cầu hoạt động kinh doanh phải đảm bảo có lãi và bảo toàn vốn nhà nước, 

Công ty còn phải đảm bảo đáp ứng nhu cầu tra nạp nhiên liệu tại các sân bay 

lẻ, có vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế chính trị đất nước. Các tổ đội 

tra nạp của Công ty cần phải có mặt tại các khu vực này; điều này dẫn đến 

những kho khăn về nguồn cung ứng nhiên liệu do các sân bay xa cảng biển, 
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khó khăn về phương thức lưu trữ bảo quản xăng dầu do thiếu các kho bồn bể 

tại từng địa phương… Để giải được bài toán này, cơ cấu tổ chức của Công ty 

cần xem xét một cách tổng quan yếu tố địa lý để quyết định lựa chọn thành 

lập, bố trí các tổ, đội, đơn vị… cho phù hợp. 

2.2.2. Nhân tố bên trong 

2.2.2.1. Chiến lược của tổ chức 

Theo quyết định của Bộ giao thông Vận tải, hệ thống kinh doanh xăng 

dầu mặt đất của VINAPCO sẽ được chuyển giao sang cho PV Oil. Theo đó, 

chiến lược kinh doanh của Công ty cũng có nhiều thay đổi. Thêm vào đó, 

cùng với sự gia nhập thị trường kinh doanh xăng dầu máy bay của các đơn vị 

như: Công ty Cổ phần hóa dầu quân đội (MIPEC) và Công ty cổ phần thương 

mại dầu khí (TAPETCO)… sẽ khiến thị phần của Công ty giảm sút. Điều này 

khiến nhu cầu hoàn thiện cơ cấu tổ chức để sử dụng hiệu quả các nguồn lực 

của Công ty trở nên cấp bách. Theo đó, Công ty phải tổ chức lại các đơn vị 

hoạt động sản xuất kinh doanh, loại bỏ những bộ phận thừa đồng thời rà soát 

và hoàn chỉnh lại tổ chức để đảm bảo tiết kiệm các nguồn lực và nâng cao 

năng lực cạnh tranh trên thị trường. 

2.2.2.2. Quy mô và phức độ phức tạp trong hoạt động của tổ chức 

Do đặc điểm kinh doanh của Công ty là cung cấp dịch vụ tra nạp nhiên 

liệu máy bay tại các sân bay trên khắp cả nước, các đơn vị trực tiếp tra nạp 

hoạt động phân bố trên khắp cả nước. Đi cùng với các đơn vị này là các tổ đội 

thống kê, bảo quản, hóa nghiệm…. Đồng thời, hệ thống kho, bồn, bể cũng 

phải được xây dựng; thuê, mượn tại các cảng đầu nguồn theo quy định của 

Nhà nước khiến cho quy mô và địa bàn hoạt động của Công ty trở nên rộng 

lớn bao gồm cả Bắc, Trung, Nam. Cơ cấu tổ chức vì vậy phải hình thành các 

đơn vị theo từng vùng để quản lý hoạt động.  
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2.2.2.3. Công nghệ và tính chất công việc 

Khác với xu thế nay của các đơn vị kinh doanh xăng dầu hàng không 

trên thị trường sử dụng công nghệ tra nạp ngầm (tra nạp đường ống); do đã 

hoạt động được nhiều năm, Công ty vẫn áp dụng công nghệ truyền thống là 

tra nạp bằng xe bồn. Ưu điểm của công nghệ này so với tra nạp ngầm đó là 

tính cơ động, khả năng cung ứng nhanh và phù hợp với đa số các loại máy 

bay. Tuy nhiên nhược điểm của công nghệ này là việc xăng dầu có thể lẫn tạp 

chất hay khả năng xảy ra mất an toàn trong quá trình vận chuyển. Điều này 

dẫn đến sự hình thành của các bộ phận làm công tác hóa nghiệm, kiểm định 

xăng dầu; các đơn vị kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp phương tiện cũng cần được 

hình thành. Ngoài ra, do đặc điểm công việc yêu cầu nhân viên luôn phải có 

mặt trên các sân đỗ để trực tiếp tra nạp, tại các sân bay, các tổ đội tra nạp 

được tổ chức để thực hiện nhiệm vụ, đồng nghĩa với việc phải mở rộng quy 

mô của cơ cấu tổ chức tới từng sân bay. 

2.2.2.4. Con người 

 Ban lãnh đạo Công ty có tuổi đời trung bình trên 50 tuổi, là những 

người đã có chuyên môn vững vàng và kinh nghiệm lâu năm làm việc trong 

ngành. Theo đó, phong cách làm việc của các lãnh đạo thường hướng theo 

quan điểm truyền thống, đề cao chế độ thủ trưởng và hệ thống thứ bậc. Vì vậy 

khi hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nếu mô hình tổ chức được lựa chọn đi ngược 

lại với quan điểm này thì cần xem đây là yếu tố lực cản trong quá trình hoàn 

thiện và tập trung giải quyết. 

Về đội ngũ nhân viên công ty, tính đến ngày 31/05/2015, tổng số lao 

động của Công ty là 1.257 người, trong đó, số lao động trực tiếp là 818 người 

(chiếm 65,08%), lao động gián tiếp là 439 người (chiếm 34,92%). Có thể 

thấy, lao động gián tiếp chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu lực lượng lao động. 
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Những lao động này chủ yếu là các thợ bơm, thợ bảo quản, lái xe tra nạp, thợ 

kỹ thuật… phân tán tại các sân bay trên cả nước. Với số lượng lao động trực 

tiếp lớn, chủ yếu là các công nhân kỹ thuật, nhân viên cấp thấp và phân tán 

địa bàn hoạt động, mô hình tổ chức có theo các tổ, đội chuyên môn nghiệp vụ 

sẽ phát huy được hiệu quả, liên kết được các đối tượng có chuyên môn tương 

đồng. Tuy nhiên nhược điểm của mô hình này là sẽ gia tăng số cấp quản lý. 

2.3. Thực trạng về cơ cấu tổ chức bộ máy tại Công ty TNHH MTV Xăng 

dầu Hàng không Việt Nam. 

2.3.1. Mô hình tổ chức bộ máy 

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hàng không Việt Nam được thành lập 

theo quyết định số 1045/QĐ-HĐQT/TCTHK ngày 25/10/2010 của Hội đồng 

thành viên Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Cơ cấu tổ chức bộ máy của 

Công ty hiện này được thể hiện trong sơ đồ 2.1 

Qua sơ đồ, có thể thấy cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty được tổ 

chức tương đối khoa học, chuyên môn hóa thành từng cấp và từng phòng, đơn 

vị chức năng 

 Theo cấp quản lý, bao gồm 03 cấp: cấp Hội đồng thành viên, cấp cơ 

quan Công ty và cấp các đơn vị thành viên: 

− Cấp HĐTV, bao gồm: Hội đồng thành viên và Kiểm soát viên 

− Cấp Cơ quan Công ty, bao gồm: Tổng giám đốc, phó TGĐ và bộ máy 

giúp việc (10 phòng chức năng) 

− Cấp các đơn vị thành viên bao gồm 07 Xí nghiệp, Chi nhánh và văn 

phòng đại diện 
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Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy tại Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hàng không Việt Nam 

(Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ)
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2.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong cơ cấu tổ chức bộ máy 

Việc phân chia các chức năng, nhiệm vụ trong Công ty để hình thành 

các bộ phận nhìn chung đã được thực hiện trên cơ sở khoa học và chặt chẽ. 

Mô hình tổ chức được hình thành theo chức năng mang tính lôgic cao, phát 

huy được thế mạnh của việc chuyên môn hóa, đặc biệt trong lĩnh vực nhân sự, 

đó là là tập trung được những người lao động có trình độ chuyên môn tương 

đồng vào với nhau, tạo điều kiện cho việc chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kỹ 

năng hoạt động. Hoạt động đào tạo nhờ đó cũng được được đơn giản hóa, 

giảm bớt gánh nặng quản lý cho các nhà điều hành. Việc phân chia tổ chức 

theo chức năng của Công ty cũng sẽ phát huy được sức mạnh quy mô, tạo 

điều kiện mở rộng tổ chức. Các Xí nghiệp Xăng dầu Hàng không được thành 

lập tại các khu vực theo tiêu chí phân chia theo địa dư, tạo điều kiện duy trì 

được chế độ quản lý tập trung một thủ trưởng, giảm được gánh nặng điều 

hành cho các nhà quản lý cấp cao. 

Sự phân chia này được cụ thể hóa bằng các văn bản quy định chức 

năng nhiệm vụ cho từng đơn vị, hệ thống văn bản này đã được nhận định là 

phù hợp với hoạt động của đơn vị trên thực tế 

Bảng 2.4: Hệ thống văn bản quy định chức năng nhiệm vụ 

của từng đơn vị đã được xây dựng phù hợp 

(Nguồn: kết quả khảo sát của tác giả) 

 

Sự đồng ý về nhận định trên Số lượng Tỷ lệ 

Số trả lời 

Đồng ý 69 77% 

Không đồng ý  15 17% 

Tổng 84 93% 

Không trả lời (Không có ý kiến) 6 7% 

Tổng cộng 90 100% 
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Với câu hỏi : “Hệ thống văn bản quy định chức năng nhiệm vụ của đơn 

vị anh/chị đã được xây dựng phù hợp với thực tế ?” thì có đến 69% người lao 

động được điều tra đồng ý với nhận định trên; 17% người lao động không 

đồng ý và 7% người được hỏi không không trả lời 

2.3.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của các cấp quản trị 

a) Cấp Hội đồng thành viên 

v Kiểm soát viên 

Kiểm soát viên là cá nhân do Tổng công ty Hàng không - chủ sở hữu 

của Công ty bổ nhiệm, bổ nhiệm lại để giúp chủ sở hữu kiểm soát việc tổ 

chức thực hiện quyền chủ sở hữu, việc quản lý điều hành công việc kinh 

doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của Hội đồng thành 

viên hoặc Chủ tịch công ty và Tổng Giám đốc  

Nhiệm vụ chính Kiểm soát viên là kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, 

cẩn trọng của Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Tổng Giám đốc (Giám đốc) 

công ty trong tổ chức thực hiện quyền sở hữu, quản lý điều hành công việc 

kinh doanh; thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kinh doanh; kiến 

nghị chủ sở hữu công ty các giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý và 

điều hành 

v Hội đồng thành viên 

Hội đồng thành viên Công ty là đại diện Chủ sở hữu nhà nước trực tiếp 

tại Công ty; thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ sở hữu tại Công ty và đối 

với các công ty do Công ty đầu tư vốn điều lệ và quyền, nghĩa vụ của Chủ sở 

hữu đối với phần vốn góp của Công ty tại các doanh nghiệp khác. Đứng đầu 

Hội đồng thành viên là Chủ tịch HĐTV 

Điều 79 của Luật doanh nghiệp 2015 đã quy định các quyền và nghĩa 

vụ của Hội đồng thành viên, bên cạnh đó, phạm vi quyền hạn của cấp HĐTV 

tại Công ty còn được mở rộng như sau: 
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− Trong công tác kế hoạch: Quyết định chiến lược, kế hoạch sản xuất 

kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm của Công ty 

− Trong công tác đầu tư: quyết định dự án đầu tư, hợp đồng vay, cho vay, 

thuê, cho thuê, mua, bán tài sản có giá trị dưới 50% vốn điều lệ của Công ty;  

− Trong công tác tài chính: Quyết định các phương án huy động vốn; 

thông qua các báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các 

quỹ; đồng thời quản lý và giám sát sử dụng các quỹ 

− Trong công tác tổ chức: quyết định Quyết định thành lập, tổ chức lại, 

giải thể đơn vị trực thuộc; quyết định các quy chế quản lý nội bộ 

− Trong công tác nhân sự: quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn 

nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật với các chức danh phó TGĐ, TGĐ và kế 

toán trưởng; quyết định lương thưởng với các chức danh do HĐTV bổ nhiệm 

− Trong công điều hành tác sản xuất kinh doanh: Quyết định các giải 

pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ 

− Trong công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo: kiểm tra giám sát TGĐ, 

phó TGĐ, cấp trưởng các đơn vị trực thuộc; báo cáo chủ sở hữu là TCT Hàng 

không Việt Nam các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt… 

b) Cấp Cơ quan Công ty 

Đứng đầu cấp là Tổng giám đốc. Nhiệm vụ chính của cấp này là tổ 

chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch của Hội đồng 

thành viên, bao gồm quyền hạn cụ thể như sau: 

− Trong công tác kế hoạch: nghiên cứu, tổng hợp và tham gia xây dựng 

chiến lược, các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Công ty; giám 

sát việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị 

− Trong công tác đầu tư: Xây dựng, triển khai các kế hoạch đầu tư xây 

dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp… trừ 

các dự án thuộc thẩm quyền của HĐTV 
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− Công tác tài chính: tổ chức chỉ đạo toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán; 

xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm, trung hạn dài hạn; lập báo cáo tài 

chính hàng năm, tổ chức kiểm tra công tác tài chính của các đơn vị thành 

viên, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước 

− Công tác tổ chức: xây dựng các phương án tổ chức bộ máy hoạt động 

của Công ty theo chiến lược, kế hoạch kinh doanh đã đề ra 

− Công tác nhân sự: quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miền 

nhiệm… với các chức danh công viêc trong toàn Công ty trừ các vị trí thuộc 

thẩm quyền của HĐTV, thực hiện các chế độ lương thưởng, thù lao, phúc lợi, 

bảo hộ lao động, đào tạo… cho toàn thể người lao động; đảm bảo duy trì và 

phát triển tài nguyên nhân lực cho Công ty 

− Công tác điều hành sản xuất kinh doanh: quyết định các vấn đề liên 

quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, các hoạt động nghiên cứu 

thị trường, xây dựng kế hoạch cung ứng nhiên liệu Jet A1; đàm phán, lựa 

chọn nhà cung ứng, chủ trì phối hợp các đơn vị trong hoạt động điều phối 

hàng hóa; xây dựng các chiến lược duy trì tập trung khách hàng và phát huy 

quy mô khách hàng 

− Công tác công nghệ thông tin: xây dựng và tổ chức triển khai các kế 

hoạch đầu tư ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về hạ tầng mạng công nghệ 

thông tin; quản lý hệ thống mạng và trang thiết bị công nghệ thông tin toàn 

Công ty 

− Công tác kỹ thuật: giám sát chất lượng, chỉ đạo công tác kỹ thuật và 

hướng dẫn nghiệp vụ công tác kỹ thuật trong toàn công ty; soạn thảo các chỉ 

thị, quy định, hướng dẫn thuộc lĩnh vực kỹ thuật-công nghệ và tổ chức giám 

sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện tại các đơn vị; quản lý vật tư phụ tùng 

thiết bị kỹ thuật 
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− Công tác an ninh: xây dựng các nội quy, hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ 

chức thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh xăng dầu, phòng chống cháy 

nổ, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp 

− Công tác hành chính, đối nội và đối ngoại: quản lý cở sở vật chất trang 

thiết bị…tại cơ quan Công ty, tổ chức các hoạt động đối ngoại, tiếp đón các 

đoàn khách trong và ngoài nước, tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe, 

đời sống tinh thần cho người lao động, duy trì hoạt động của các tổ chức 

Đảng, đoàn thể trong toàn Công ty. 

c) Cấp các đơn vị thành viên 

Tại cấp các đơn vị thành viên đứng đầu là các giám đốc Xí nghiệp và 

giám đốc chi nhánh. Ở cấp này, nhiệm vụ chính của các đơn vị là trực tiếp tổ 

chức triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã đề ra. Cụ 

thể như sau: 

− Trong công tác kế hoạch: tổ chức thực hiện, giám sát kế hoạch kinh 

doanh, tham gia xây dựng kế hoạch với tổng công ty để trình HĐTV phê 

duyệt;; tổ chức giám sát thi công, tham gia nghiệm thu và quyết toán công 

trình… 

− Trong công tác đầu tư: thực hiện quy hoạch, khảo sát thiết kế, lập dự 

toán, xin các giấy phép và làm các thủ tục khác trong quá trình đầu tư, xây 

dựng cơ bản, tổ chức mua sắm, tiếp nhận, quản lý và cung ứng các loại vật tư 

- kỹ thuật, thiết bị, phụ tùng phục vụ SXKD nằm trong danh mục kế hoạch 

hàng năm đã được Công ty phê duyệt. 

− Trong công tác tài chính: tổ chức công tác kế toán, tài chính,  thống kê 

tại đơn vị; lập kế hoạch thu chi hàng năm, nghiên cứu, soạn thảo các quy 

định, quy trình về công tác quản lý, quản trị tài chính - kế toán- thống kê.. 
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− Trong công tác tổ chức: tham mưu cho lãnh đạo cấp Cơ quan công ty 

công ty về việc thành lập, tổ chức, sáp nhập, giải thể các bộ phận trong cơ cấu 

tổ chức… 

− Trong công tác nhân sự: tổ chức quản lý, giải quyết các chế độ thù lao, 

phúc lợi cho người lao động thuộc đơn vị, tổ chức thực hiện các nội dung 

công tác vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường và chăm sóc sức khoẻ người lao 

động.. 

− Trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh: điều phối hoạt động sản 

xuất kinh doanh giữa các đơn vị, bộ phận trong Xí nghiệp, trực tiếp tổ chức 

tiếp nhận, bơm rót xăng dầu; quản lý, giám sát công tác lưu trữ, vận hành các 

kho xăng dầu.. 

−  Trong công tác kỹ thuật: quản lý  kỹ thuật, môi trường, sử dụng, kiểm 

tra, bảo dưỡng phương tiện, xe – máy, khí tài, công nghệ kho bể tại đơn vị, 

đảm bảo chất lượng nhiên liệu Jet A1.. 

− Công tác an ninh: đảm bảo anh ninh, phòng chống chảy nổ, trộm cắp 

xăng dầu trong phạm vi các đơn vị quản lý 

− Công tác hành chính, đối nội, đối ngoại: làm việc với các cơ quan chức 

năng tại địa phương nơi đơn vị đặt trụ sở, quản lý cơ sở vật chất của đơn vị… 

Nhận xét chung 

Nhìn chung việc phân chia tổ chức theo các cấp là tương đối hợp lý, tuy 

nhiên trong quá trình phân chia quyền hạn và nhiệm vụ của các cấp trong 

Công ty, vẫn tồn tại những nhược điểm như phân cấp thẩm quyền giữa Công 

ty còn nhiều điểm chồng chéo với nhau, đặc biệt là quyền hạn giữa cấp Hội 

đồng thành viên và cấp Cơ quan công ty. Ví dụ như trong công tác thanh lý 

nhượng bán tài sản cố định, theo quy chế tài chính, một số tài sản đều có thể 

được quyết định thanh lý bởi HĐTV và Tổng giám đốc, trong khi một số khác 

lại không cấp nào quyền quyết định. 
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Nguyên nhân là do hệ thống văn bản quy định phân cấp thẩm quyền 

vẫn chưa được xây dựng lại đầy đủ kể từ khi Công ty chuyển đổi hình thức 

hoạt động kinh doanh sang loại hình Công ty TNHH một thành viên.  

Với nhận định: “Việc phân cấp thẩm quyền giữa các cấp trong Công ty 

hiện nay đã cụ thể, rõ ràng, không chồng chéo” thì có đến 55 người tương 

đương với 61% không đồng ý với nhận định này; 29 người đồng ý tương 

đương với 32% người lao động được khảo sát. 

Bảng sau thể hiện rõ hơn kết quả trả lời: 

Bảng 2.5: Phân cấp thẩm quyền giữa các cấp là không chồng chéo 

Sự đồng ý về nhận định trên Số lượng Tỷ lệ 

Số trả lời 

Đồng ý 29 32% 

Không đồng ý 55 61% 

Tổng 84 93% 

Không trả lời (Không có ý kiến) 6 7% 

Tổng cộng 90 100% 

(Nguồn: kết quả khảo sát của tác giả) 

2.3.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban chức năng thuộc Cơ quan 

công ty 

v Ban Tổng giám đốc 

Ban Tổng giám đốc bao gồm Tổng giám đốc và các phó Tổng giám 

đốc, là những người đưa ra quyết định những quyết định quản lý hoạt động 

sản xuất kinh doanh và chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước 

pháp luật về các quyết định này. 

Tổng giám đốc: là người đại diện theo pháp luật, điều hành hoạt động, 

hàng ngày của Công ty theo mục tiêu, kế hoạch, và các nghị quyết, quyết định 

của Hội đồng thành viên. Bên cạnh quyền hạn và trách nhiệm của TGĐ được 

quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, những mảng công 
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việc chính được TGĐ trực tiếp chỉ đạo bao gồm: Công tác tổ chức cán bộ, lao 

động tiền lương, công tác đào tạo; công tác tài chính kế toán; công tác kế 

hoạch đầu tư, công tác phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, công tác 

kinh doanh nhiên liệu hàng không (bao gồm mua/ bán, điều chuyển hàng hóa, 

nhiên liệu hàng không) 

Hiện tại, Tổng giám đốc Công ty còn giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy chịu 

trách nhiệm trước cấp ủy đơn vị về hoạt động công tác Đảng, công tác chính 

trị của đơn vị. Trực tiếp quản lý, điều hành và xây dựng hệ thống chính trị, tổ 

chức cơ sở Đảng bộ, Chi bộ của đơn vị đồng thời xây dựng các mối quan hệ, 

phối hợp trong công tác Đảng, công tác chính trị của đơn vị, giữa đơn vị với 

Tổng công ty và giữa đơn vị với các đơn vị địa phương, các đơn vị bạn. 

Phó tổng giám đốc: là người giúp Tổng giám đốc điều hành Công ty 

theo phân công và ủy quyền của Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước TGĐ 

và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công và ủy quyền. 

Trên thực tế, Công ty có 02 phó Tổng giám đốc đang được giao phụ 

trách trực tiếp các mảng công việc như sau: 

− Phó Tổng giám đốc thứ nhất: Trực tiếp phụ trách các mảng công tác An 

ninh, an toàn, công tác ISO; triển khai chỉ đạo các hạng mục đầu từ theo kế 

hoạch do TGĐ phê duyệt, trực tiếp chỉ đạo triển khai các dự án xây dựng cơ 

bản trừ các dự án TGĐ trực tiếp chỉ đạo hoặc phân công cho PTGĐ khác đảm 

nhiệm; chỉ đạo công tác kho bể, bồn chứa; công tác quản lý và sử dụng đất 

đai, nhà cửa của Công ty. 

− Phó Tổng giám đốc thứ hai: Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động cung ứng 

dịch vụ tra nạp tại các Cảng hàng không, công tác sửa chữa, duy tu bảo dưỡng 

phương tiện vận tải, tra nạp; công tác đầu tư tại cảng Hàng không Cam Ranh, 

công tác thống kê định mức; đồng thời theo dõi, phối hợp, hỗ trợ công tác của 

các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên… 
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Về năng lực, các thành viên ban Tổng giám đốc đều có trình độ đại học 

trở lên về chuyên ngành kinh tế. Tổng giám đốc là người phụ trách theo dõi 

hoạt động chung của Công ty, còn có trình độ chuyên môn về Tổ chức Hàng 

không, được đào tạo bởi học viện Hàng không Liên Xô. Ngoài ra, các thành 

viên ban TGĐ đều có thâm niên công tác trong ngành trên 20 năm, đặc biệt 

Phó Tổng giám đốc phụ trách các công tác xây dựng cơ bản của Công ty có 

thâm niên trên 8 năm công tác tại vị trí. Do đó các thành viên ban TGĐ nắm 

vững công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như hiểu rõ về 

năng lực của đội ngũ nhân sự cấp dưới. Tuy nhiên, về tuổi đời, phó TGĐ phụ 

trách các hoạt động xây dựng cơ bản hiện nay đã 59 tuổi, nên việc trực tiếp 

giám sát, chỉ đạo các hoạt động xây dựng tại các các đơn vị gặp nhiều khó 

khăn. Do đó, Công ty cần chú trọng việc đào tào và bồi dưỡng đội ngũ nhân 

sự kế cận để đảm đương công việc này trong năm tới khi phó TGĐ hiện tại 

nghỉ hưu. 

v Phòng Kỹ thuật công nghệ 

Phòng Kỹ thuật công nghệ là cơ quan tham mưu, giúp việc về công tác 

quản lý kỹ thuật, đảm bảo kỹ thuật, bảo đảm vật tư phụ tùng chuyên ngành 

xăng dầu trong lĩnh vực cung cấp nhiên liệu hàng không Jet A-1 và cung cấp 

dịch vụ tra nạp nhiên liệu hàng không Jet A-1 trong toàn Công ty.  

Các nhiệm vụ chính của phòng bao gồm: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

kiểm tra, giám sát chất lượng, chỉ đạo công tác kỹ thuật và hướng dẫn nghiệp 

vụ công tác kỹ thuật; đào tạo, đào tạo lại, tổ chức thi nâng bậc thợ kỹ thuật.. 

(phụ lục 1) 

Phòng Kỹ thuật công nghệ có tổng số nhân sự là 15 người, chiếm tổng 

số 5,6% lực lượng lao động trong Công ty, được phân bổ vào các bộ phận 

chính bao gồm: bộ phận An toàn chất lượng, bộ phận Quản lý vật tư và bộ 

phận Kỹ thuật khai thác. 
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Về phân công nhiệm vụ trong phòng: căn cứ chức năng và nhiệm vụ 

được giao của phòng và ý kiến của các cá nhân trong phòng, các nhiệm vụ 

được phân chia trong phòng là tương đối hợp lý. Các nhiệm vụ của từng bộ 

phận được phân chia đều giữa các nhân sự của phòng, qua đó giảm nhẹ tính 

chất căng thẳng của công việc do luôn đỏi hỏi sự chính xác cao trong điều 

kiện làm việc liên tục, đặc biệt là đối với bộ phận an toàn chất lượng.  

Về trình độ đội ngũ nhân sự: Nhìn chung trình độ đào tạo của người lao 

động trong phòng đáp ứng rất tốt yêu cầu công việc, đa phần người lao động 

đều là những kỹ sư có chuyên môn về ngành nhiên liệu. Toàn bộ nhân sự 

trong phòng đều có trình độ đại học và trên đại học, trong đó 80% làm việc tại 

các vị trí theo đúng chuyên môn được đào tạo. 

v Phòng Công nghệ thông tin 

Phòng Công nghệ Thông tin là cơ quan tham mưu giúp Lãnh đạo công 

ty về định hướng chiến lược dài hạn, ngắn hạn về hệ thống quy hoạch mạng 

Công nghệ Thông tin theo hướng hiện đại hoá và tin học hoá quản lý; xây 

dựng các chương trình phần mềm công nghệ thông tin phục vụ sản xuất kinh 

doanh thống nhất toàn Công ty. 

Các nhiệm vụ chính của phòng bao gồm: quản lý, hướng dẫn các đơn vị 

sử dụng và bảo quản cơ sở hạ tầng thiết bị công nghệ; phối hợp với phòng 

Cung ứng điều vận giám sát hoạt động của hệ thống phần mềm quản lý hàng 

hóa… (phụ lục 1) 

Phòng có tổng số lao động là 8 người, chiếm khoảng 3% tổng số lao 

động trong toàn Công ty. Về cơ cấu, phòng bao gồm 2 bộ phận chính là: bộ 

phận phát triển hạ tầng và bộ phận phát triển ứng dụng công nghệ. 

Về phân công nhiệm vụ trong phòng: với biên chế chỉ 8 lao động bao 

gồm 2 cán bộ quản lý: trưởng phòng và phó phòng, biên chế hiện tại của 

phòng là tương đối gọn nhẹ. Đặc biệt, với bộ phận phát triển ứng dụng công 
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nghệ có nhiệm vụ xây dựng và duy trì hoạt động các phần mềm quản lý: phần 

mềm quản lý hàng hóa, phần mềm tính lương, phần mềm báo cáo quản trị 

MIS… việc bố trí chỉ 02 nhân sự trong bộ phận chứng tỏ sự phân công và bố 

trí công việc hiệu quả đảm bảo tiết kiệm nguồn lực. 

Về trình độ: người lao động thuộc phòng đều có trình độ cao, 7/8 người 

có trình độ đại học và trên đại học, 01 người có trình độ tương đương trung 

cấp về lập trình. Tuy nhiên tất cả nhân sự đều đang làm việc theo đúng 

chuyên ngành được đào tạo, điều này rất phù hợp với đặc điểm và tính chất 

công việc của phòng. 

v Phòng Kế hoạch đầu tư 

Phòng KHĐT là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc 

Công ty trong công tác kế hoạch, công tác đầu tư (xây dựng cơ bản, trang 

thiết bị), công tác quản lý hợp đồng và bảo hiểm phục vụ nhiệm vụ sản xuất 

kinh doanh theo quy định hiện hành của Công ty, Tổng công ty và Nhà nước. 

Các nhiệm vụ chính của phòng bao gồm: Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc 

việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị thành viên; tư vấn, hướng dẫn chuyên 

môn nghiệp vụ đầu tư, đấu thầu trang thiết bị; tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ 

chuyên môn nghiệp vụ đầu tư, đấu thầu xây dựng cơ bản… (phụ lục 1) 

Phòng có tổng số lao động là 15 người, chiếm 5,6% tổng số lao động 

khối cơ quan Công ty. Phòng bao gồm các bộ phận: Kế hoạch đầu tư trang 

thiết bị; Xây dựng cơ bản; Quản lý hợp đồng và bảo hiểm 

Về phân công nhiệm vụ của phòng: căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ 

và ý kiến của các cá nhân trong phòng, có thể thấy việc phân chia nhiệm vụ 

như vậy là hợp lý, tuy nhiên khối lượng công việc mà phòng đảm nhận còn 

nhỏ và chưa tương xứng với quy mô nhân sự của phòng. 

Về trình độ: 100% người lao động của phòng có trình độ Đại học, số 

người làm việc đúng chuyên môn nghiệp vụ cũng rất cao, chiếm tỷ lệ 86%. 
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Đây là những lợi thế rất lớn để Công ty tận dụng và mở rổng, nâng cao hiệu 

quả hoạt động của phòng. 

v Phòng Tài chính kế toán 

Phòng Tài chính kế toán là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tổng 

giám đốc Công ty trong công tác Tài chính, Kế toán, Thống kê để phục vụ 

nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo quy định hiện hành của Công ty, Tổng 

công ty và Nhà nước. 

Các nhiệm vụ chính của phòng bao gồm: Tổ chức chỉ đạo toàn bộ hoạt 

động tài chính, kế toán của Công ty; Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm, 

trung hạn, dài hạn; mở sổ sách kế toán phản ánh ghi chép kịp thời sự biến 

động của tài sản, vật tư, tiền vốn… (phụ lục 1) 

Hiện tại, số lượng nhân sự của phòng Tài chính kế toán là 37 người, 

chiếm 14% tổng số lao động toàn Công ty, đây là phòng ban có số lượng nhân 

sự nhiều thứ 2 trong khối Cơ quan Công ty với các bộ phận Chế độ kiểm tra; 

Kế toán; Kế toán đầu tư; Kế toán quản trị; Tài chính và Thống kê. 

Về phân công nhiệm vụ của phòng: để đảm bảo tổ chức hoạt động được 

theo đúng chức năng của mình, các nhiệm vụ của phòng Tài chính kế toán trở 

nên rất đa dạng và đòi hỏi bộ máy nhân sự lớn. Sự phân chia các mảng công 

việc trong phòng là tương đối hợp lý và căn cứ trên yêu cầu thực tiễn. Tuy 

nhiên theo kết quả khảo sát thời gian làm việc tại phòng Tài chính kế toán vẫn 

còn xảy ra hiện tượng người lao động làm công việc khác, sử dụng thời gian 

làm việc tại cơ quan để giải quyết việc cá nhân. Nguyên nhân là do số lượng 

người được biên chế vào các chức danh công việc nhiều hơn thực tế chức 

năng nhiệm vụ mà phòng được giao và công việc cũng không có nhiều phát 

sinh. Do vậy việc phân công nhiệm vụ của phòng hiện nay vẫn theo hướng 

chia đều các đầu việc để mọi người cùng làm, chưa chú trọng tới sử dụng hiệu 

quả nguồn nhân lực. 
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Về trình độ: trình độ người lao động trong phòng khá cao, 100% người 

lao động có trình độ đại học trở lên, 94% người lao động trong phòng làm 

việc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo. 

v Phòng Tổ chức cán bộ 

Phòng Tổ chức cán bộ là cơ quan tham mưu, giúp việc và chịu trách 

nhiệm trước Đảng ủy, Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc về công tác tổ 

chức, cán bộ, phát triển nhân lực, đào tạo, tiền lương, kỷ luật lao động và các 

chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật và của Công ty. 

Các nhiệm vụ chính của phòng bao gồm: xây dựng và quản lý mô hình 

tổ chức trong Công ty; tổ chức đào tạo, huấn luyện tiêu chuẩn chuyên môn 

nghiệp vụ cho người lao động; tổ chức thực hiện chính sách tiền lương, tiền 

công, nâng bậc lương, nâng ngạch lương…(phụ lục 1) 

Phòng Tổ chức cán bộ hiện nay có 19 lao động, chiếm khoảng 7,14% 

tổng số lao động khối cơ quan Công ty. Phòng bao gồm các bộ phận: Lao 

động tiền lương; chế độ bảo hiểm; đào tạo; và trung tâm huấn luyện nghiệp vị 

nhân viên hàng không 

Về phân công nhiệm vụ trong phòng: Nhìn chung sự phân công nhiệm 

vụ trong phòng Tổ chức cán bộ chưa được thực hiện một cách khoa học. ví dụ 

như đối với 03 vị trí chuyên viên thi đua khen thưởng, chuyên viên quản lý hồ 

sơ và chuyên viên theo dõi nội quy và kỷ luật lao động; việc sinh ra quá nhiều 

vị trí như trên là không cần thiết trong khi khối lượng công việc thì chỉ cần 

một người là có thể đảm đương được hết mọi công việc. Các vị trí tại bộ phận 

đào tạo cũng tương tư, đa phần các chương trình đào tạo trong công ty đều 

thuê các đối tác bên ngoài mà các chuyên viên không cần trực tiếp lên lớp. 

Như vậy với 04 vị trí chuyên viên và 01 vị trí cán bộ để lo các công việc như 

xây dựng hoàn thiện hồ sơ đào tạo, hỗ trợ đào tạo, đánh giá sau đào tạo… là 

không cần thiết. Ngược lại, đối với bộ phận lao động tiền lương, 02 nhân sự 
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đảm đương tất cả các công việc liên quan tới tính lương, báo cáo biến động 

nhân sự… cho hơn 1200 nhân sự toàn công ty định kỳ hàng tuần, hàng tháng 

là bất hợp lý bởi khối lượng công việc lớn mà nhân sự đảm nhiệm công việc 

ít.. Từ đó, dẫn đến hiện tượng những nhân sự có năng lực và có khả năng làm 

việc tốt thường được giao phó quá nhiều nhiệm vụ và trách nhiệm trong khi 

không tận dụng hết khả năng của các nhân sự còn lại. 

Về trình độ: số lượng nhận sự có trình độ cao trên Đại học của phòng 

chiếm tỉ lệ 84%, đây là tỉ lệ cao, phù hợp với yêu cầu công việc trong phòng 

Tổ chức cán bộ. Tuy nhiên số lao động có chuyên môn đào tạo không phù 

hợp với vị trí công việc cũng chiếm tỉ lệ lớn, xấp xỉ 58%, trong đó có những 

vị trí đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn chứ không chỉ kinh nghiệm làm 

việc mới có thể đảm đương tốt công việc như chuyên viên bảo hộ lao động, 

chuyên viên BHXH. Vì vậy trong thời gian tới, Công ty cần xem xét phương 

án bổ sung nhân sự hoặc đưa các nhân sự đi đào tạo lại để đáp ứng yêu cầu 

của công việc. 

v Văn phòng Đảng đoàn thể 

Văn phòng Đảng - Đoàn thể là cơ quan nghiệp vụ, có chức năng tham 

mưu, giúp việc cho Đảng uỷ, Tổng Giám đốc, Ban chấp hành các đoàn thể 

Ban chỉ huy quân sự Công ty tiến hành công tác Đảng, công tác đoàn thể, 

công tác văn hoá, thể thao, công tác quốc phòng – quân sự theo pháp luật của 

Nhà nước, Điều lệ Đảng, Điều lệ Công đoàn và Điều lệ Đoàn thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh.  

Các nhiệm vụ chính của phòng bao gồm: tổ chức thực hiện các hoạt 

động tuyên truyền, văn hoá, thể thao, quốc phòng – quân sự; theo dõi báo cáo 

với Thường vụ, Đảng uỷ, Tổng giám đốc và BCH các đoàn thể, BCH quân sự 

Công ty về kết quả hoạt động công tác đảng, công tác đoàn thể… (phụ lục 1) 
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Hiện tại, văn phòng Đảng đoàn thể có 12 lao động, chiếm khoảng 4,5% 

tổng số lao động tại khối Cơ quan Công ty. Phòng bao gồm các bộ phận: bộ 

phận công tác Đảng; bộ phận công tác Công đoàn, đoàn thanh niên; bộ phận 

công tác thi đua khen thưởng. 

Về phân công nhiệm vụ trong phòng: Với 5 mảng công việc chính, bao 

gồm: công tác Đảng; công tác Công đoàn; công tác Đoàn thanh niên; công tác 

Văn hóa – thể thao; Công tác quốc phòng quân sự; chỉ cần bố trí 05 chuyên 

viên, nhân viên phụ trách là đã có thể đảm đương được toàn bộ khối lượng 

công việc. Việc bố trí 09 chuyên viên và nhân viên như hiện tại là lãng phí lao 

động. 

Về trình độ: phần lớn người lao động trong phòng có trình độ cao, trình 

độ đại học chiếm khoảng 83%, tuy nhiên số lao động làm trái chuyên môn 

nghiệp vụ được đào tạo cũng chiếm tỉ lệ lớn, 8/12 lao động tương đương 67% 

v Văn phòng đối ngoại 

Văn phòng Đối ngoại là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Hội đồng 

thành viên, Tổng Giám đốc Công ty trong các hoạt động đối ngoại, hành 

chính tổng hợp, y tế và tổ chức thực hiện các chương trình công tác của Hội 

đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc Công ty  

 Các nhiệm vụ chính của phòng bao gồm: tổng hợp và tổ chức triển 

khai, đôn đốc thực hiện các kế hoạch, chương trình làm việc của lãnh đạo 

Công ty; tiếp đón các cơ quan chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân 

đến công tác để giải quyết các công việc… (phụ lục 1) 

Văn phòng đối ngoại hiện nay có 55 lao động, chiếm 20,7% tổng số lao 

động làm việc tại khối cơ quan Công ty. Văn phòng đối ngoại bao gồm các bộ 

phận: trợ lý Tổng giám đốc; thư ký; hành chính; và y tế 

Về phân công nhiệm vụ của phòng: việc phân công nhiệm vụ trong nội 

bộ phòng đang trong tình trạng mất cân đối nghiêm trọng. Với số lượng lao 
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động lên đến 55 người, lớn nhất trong các phòng ban thuộc khối cơ quan 

Công ty, Văn phòng đối ngoại là đơn vị tổng hợp của các bộ phận chức năng 

có đặc điểm hoạt động tương đối khác biệt. Do sự khác biệt trong hoạt động, 

mỗi bộ phận lại yêu cầu có một cấp trưởng để phụ trách hoạt động chuyên 

môn. Chỉ tính riêng cán bộ quản lý cấp thừa hành, văn phòng có 07 cán bộ 

(bao gồm cả vị trí trưởng ban thư ký hiện đang thiếu). Mặt khác, các chức 

danh nhân viên, chuyên viên thừa hành lại được chuyên môn hóa công việc 

khá sâu khiến cho số vị trí chức danh công việc tăng lên không cần thiết. Ví 

dụ: đối với vị trí nhân viên điện nước, Công ty bố trí 02 lao động để thực hiện 

nhiệm vụ đảm bảo hệ thống điện, nước tại trụ sở cơ quan Công ty luôn hoạt 

động ổn đinh, là không hợp lý. Khi có sự cố về điện, nước xảy ra, Công ty 

vẫn cần thuê các đơn vị ngoài do hạn chế về trang thiết bị sửa chữa.  

Về trình độ: xét mặt bằng chung, trình độ người lao động của VPĐN 

không cao, người lao động có trình độ dưới đại học là 39 người (chiếm 

khoảng 71%), tuy nhiên số lượng người lao động được công tác tại đúng ví 

trí, chuyên môn đào tạo lại chiếm tỉ lệ lớn (khoảng 60%). Đây là vừa là dấu 

hiệu tích cực và tiêu cực trong công tác bố trí lao động tại Công ty. Về mặt 

tích cực, người lao động được bố trí đúng theo chuyên môn nghiệp vụ sẽ đảm 

bảo phát huy được kiến thức kỹ năng của mình, giảm bớt các chi phí đào tạo 

cho Công ty... Tuy nhiên, xem xét tận gốc vấn đề, do Công ty chưa xây dựng 

được quy chế về tuyển dụng và bố trí lao động; nên việc tuyển dụng lao động 

chủ yếu được thực hiện theo sự giới thiệu và tư vấn của lãnh đạo các cấp mà 

không cứ vào thực tế nhu cầu nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Người lao 

động sau khi được tuyển dụng sẽ được bố trí chức danh công việc theo trình 

độ chuyên môn được đào tạo. Như vậy, về bản chất, quá trình chuyên môn 

hóa công việc được thực hiện căn cứ theo con người chứ không dựa trên khoa 

học về thiết kế công việc. 
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v Phòng An ninh an toàn 

Phòng An ninh An toàn là cơ quan tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo 

Công ty trong công tác đảm bảo An toàn trong hoạt động vận chuyển, cung 

ứng nhiên liệu và an ninh các khu vực thuộc phạm vi quản lý của Công ty. 

Các nhiệm vụ chính của phòng bao gồm: theo dõi, chỉ đạo công tác 

phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, tổ chức tập huấn, hướng dẫn 

nghiệp vụ đảm bảo an ninh xăng dầu hàng không, phòng chống cháy, nổ và 

bảo vệ cơ quan (phụ lục 1) 

Phòng An ninh an toàn có 16 nhân sự, chiếm khoảng 6% tổng số nhân 

sự khối cơ quan Công ty. Phòng bao gồm các bộ phận An ninh, bộ phận An 

toàn; Trung tâm giám sát và quản lý khai thác 

Về phân công nhiệm vụ trong phòng: Đối với Trung tâm giám sát và 

khai thác, do đặc điểm hoạt động tra nạp diễn ra cả ngày và đêm cho nên luôn 

phải có người lao động túc trực thường xuyên để theo dõi camera giám sát 

hoạt động tại các đơn vị trên cả nước, số lượng nhân sự 08 người để trung tâm 

có thể chủ động bố trí ca kíp trực là hợp lý. Đối với bộ phận An toàn, biên chế 

03 lao động là phù hợp. 

Về trình độ: người lao động trong phòng An ninh an toàn có từ Đại học 

trở lên chiếm 81%, tuy nhiên với đặc điểm hoạt động của phòng, sử dụng lao 

động trình độ cao với tỉ lệ lớn là chưa thực sự phù hợp. Các vị trí chuyên viên 

giám sát khai thác, chỉ cần trình độ tương đương trung cấp là có thể đảm 

đương tốt vị trí. Ngoài ra, số lượng người lao động được đào tạo chuyên môn 

về công tác an ninh an toàn rất thấp, chỉ chiếm 31% 

v Phòng Tiếp thị và bán sản phẩm 

Phòng Tiếp thị và Bán sản phẩm là cơ quan tham mưu giúp việc cho 

lãnh đạo Công ty trong công tác nghiên cứu thị trường, tiếp thị sản phẩm của 



57 
 

 

Công ty và thực hiện công tác bán nhiên liệu Hàng không cho các khách hàng 

Hàng không và khách hàng khác có nhu cầu. 

 Các nhiệm vụ chính của phòng bao gồm: tham gia đấu thầu, đàm phán 

hợp đồng bán hàng cho các Hãng hàng không nội địa và quốc tế; tổng hợp và 

phân tích số liệu bán hàng nhiên liệu Hàng không của Công ty, định kỳ lập 

các báo cáo quản trị về công tác bán hàng… (phụ lục 1) 

Phòng Tiếp thị Bán sản phẩm hiện tại có tổng số lao động là 13 người, 

chiếm khoảng 4,9% tổng số lao động khối cơ quan Công ty, được bố trí vào 2 

bộ phận là: bộ phận Tiếp thị và bộ phận Bán sản phẩm. 

Về phân công nhiệm vụ trong phòng: số lượng nhân sự 13 người là 

tương đối lớn so với các chức năng và nhiệm vụ mà phòng được giao. Tuy 

nhiên với đặc điểm công việc là đại diện công ty trong việc đàm phán và duy 

trì quan hệ với khách hàng, số chuyên viên trong bộ phận tiếp thị tuy cao hơn 

so với số cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, nhưng trên thực tế, mỗi chuyên 

viên lại phụ trách một số lượng khách hàng là các Hãng hàng không nhất 

định. Các khách hàng được chuyên viên phụ trách được phân chia theo nhóm 

địa lý: khách hàng Châu Âu, châu Á… và phân chia theo quy mô: hãng hàng 

không, đơn vị vận tải giao dịch qua các đại lý toàn cầu… Do đó, tại bộ phận 

này, số lượng nhân sự được đánh giá là phù hợp. Đối với bộ phận Tiếp thị, 

phòng nên xem xét lại số lượng nhân sự để đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả do 

với những nhiệm vụ được giao, chỉ cần 2 chuyên viên có trình độ là có thể 

đảm đương được tốt công việc. 

Về trình độ: người lao động trong phòng đều là những nhân sự có trình 

độ cao, 100% người lao động có trình độ đại học và trên đại học có chuyên 

ngành Kinh tế và thương mại quốc tế, phù hợp với yêu cầu công việc của 

phòng. 

v Phòng Cung ứng điều vận 
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Phòng Cung ứng và Điều vận là cơ quan tham mưu giúp lãnh đạo Công 

ty trong việc nghiên cứu thị trường nhiên liệu hàng không, thực hiện cung ứng 

nhiên liệu Jet A-1 về các kho cảng đầu nguồn của Công ty hoặc Công ty thuê 

và điều phối, vận chuyển nhiên liệu Jet A-1 từ các kho đầu nguồn về các kho 

sân bay đảm bảo nguồn hàng dự trữ quốc gia và phục vụ kinh doanh của 

Công ty. 

Các nhiệm vụ chính của phòng bao gồm: điều phối hàng hóa hợp lý, 

đáp ứng kịp thời và đầy đủ hàng hóa cho việc kinh doanh tại các khu vực kinh 

doanh của Công ty; chọn thầu, đàm phán đi đến ký kết và thực hiện các hoạt 

động cung ứng nhiên liệu theo kế hoạch đã được phê duyệt… (phụ lục 1) 

Hiện tại, phòng Cung ứng điều vận có tổng số nhân sự là 11 người, 

chiếm khoảng 4,1% tổng số nhân sự khối cơ quan Công ty, thuộc các bộ phận 

Cung ứng và bộ phận Điều vận 

Về phân công nhiệm vụ trong phòng: với tính chất quan trọng của 

phòng trong hoạt động chung của Công ty, phòng Cung ứng điều vận thực 

hiện các số lượng nhiệm vụ lớn và rất nhiều các nhiệm vụ phát sinh. Do đó, 

biên chế và sự phân công nhiệm vụ như hiện nay của phòng là khá hợp lý. 

Về trình độ: Đa phần người lao động trong phòng có trình độ cao, 90% 

người lao động có trình độ Đại học và trên Đại học và được đào tạo chuyên 

môn nghiệp vụ theo đúng vị trí công việc đang đảm nhiệm. Đây là một lợi thế 

của công ty để cạnh tranh trên thị trường 

2.3.2.3. Chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thành viên 

Với thẩm quyền của cấp các đơn vị thành viên, và đặc điểm hoạt động 

kinh doanh phân bố trên cả nước nên việc phân chia các đơn vị được dựa trên 

tiêu chí sản phẩm và tiêu chí địa dư.  

Với tiêu chí sản phẩm, cơ cấu tổ chức hình thành Xí nghiệp vận tải 

XDHK và nhóm các đơn vị kinh doanh nhiên liệu Jet A1. Với tiêu chí địa dư, 
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do hoạt động kinh doanh của Công ty có đặc thù phân bố trên khắp cả nước, 

nên nhóm các đơn vị kinh doanh nhiên liệu hàng không hình thành nên Xí 

nghiệp XDHK Bắc, Trung, Nam; Chi nhánh Bắc Miền Trung và Văn phòng 

đại diện thành phố Hồ Chí Minh (Sơ đồ 2.1).  

− Xí nghiệp Vận tải XDHK: có chức năng cung ứng dịch vụ vận tải, vật 

tư kỹ thuật xăng dầu cho các Xí nghiệp, đơn vị trong Công ty và cho thị 

trường khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam theo uỷ quyền 

− Xí nghiệp Thương mại dầu khí hàng không Miền Nam: kinh doanh, 

cung ứng dịch vụ tra nạp nhiên liệu mặt đất tại miền Nam 

− Xí nghiệp XDHK miền Bắc: Kinh doanh, cung ứng xăng dầu và các 

dịch vụ tra nạp nhiên liệu máy bay cho các hãng Hàng không nội địa và quốc 

tế tại các sân bay: Nội Bài; Cát Bi; Sao Vàng. 

− Xí nghiệp XDHK miền Trung: Kinh doanh, cung ứng xăng dầu và các 

dịch vụ tra nạp nhiên liệu máy bay cho các hãng Hàng không nội địa và quốc 

tế tại các sân bay: Đà Nẵng, Chu Lai, Pleiku, Phù Cát, Phú Bài, Cam Ranh, 

Tuy Hòa. 

− Xí nghiệp XDHK miền Nam: Kinh doanh, cung ứng xăng dầu và các 

dịch vụ tra nạp nhiên liệu máy bay cho các hãng Hàng không nội địa và quốc 

tế tại các sân bay: Tân Sơn Nhất; Liên Khương; Buôn Mê Thuột; Cần Thơ; 

Phú Quốc 

− Chi nhánh Bắc miền Trung: Kinh doanh, cung ứng xăng dầu và các 

dịch vụ tra nạp nhiên liệu máy bay cho các hãng Hàng không nội địa và quốc 

tế tại các sân bay: Vinh; Đồng Hới 

− Văn phòng đại điện thành phố Hồ Chí Minh: là đơn vị đại diện cho 

TCT trong các hoạt động đối ngoại với các cơ quan chức năng của Nhà nước 

tại miền Nam, hỗ trợ hoạt động nhập tàu, khai thuế, mở thầu…  
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Tại cấp các đơn vị thành viên , do yếu tố địa dư/ sản phẩm, các đơn vị 

thành viên tuy cùng thực hiện chức năng nhiệm vụ của cấp nhưng tương đối 

độc lập với nhau trong việc tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Mỗi đơn vị là một mô hình thu nhỏ của Tổng công ty khi thực hiện đầy đủ các 

công tác kế hoạch, đầu tư, nhân sự…. Sơ đồ 2.2 là cơ cấu chung của các đơn 

vị thành viên (trừ Văn phòng đại điện thành phố Hồ Chí Minh, được tổ chức 

như một văn phòng giao dịch với 01 trưởng văn phòng và 9 nhân viên) 

Theo đó, cơ cấu tổ chức của các đơn vị đều bao gồm phòng Điều hành, 

phòng Tổ chức hành chính, phòng Tài chính kế toán, phòng Kế hoạch, phòng 

Kỹ thuật và các tổ đội sân bay tại các sân bay địa phương. 

− Phòng Điều hành là đơn vị ngành dọc ở cấp các đơn vị thành viên của 

phòng Cung ứng điều vận: có chức năng phụ trách công tác cung ứng và điều 

vận nhiên liệu đến các kho chứa, kho sân bay trong phạm vi toàn đơn vị 

− Phòng Tổ chức hành chính là đơn vị ngành dọc thuộc phòng Tổ chức 

cán bộ và Văn phòng Đối ngoại: có chức năng phụ trách công tác quản trị 

nguồn nhân lực, tổ chức đào tạo – huấn luyện, chăm lo đời sống người lao 

động, trang bị bảo hộ lao động, quản lý hành chính văn phòng, đối nội đối 

ngoại tại đơn vị 

− Phòng Tổ chức hành chính là đơn vị ngành dọc thuộc phòng Tổ chức 

cán bộ và Văn phòng Đối ngoại: có chức năng phụ trách công tác quản trị 

nguồn nhân lực, tổ chức đào tạo – huấn luyện, chăm lo đời sống người lao 

động, trang bị bảo hộ lao động, quản lý hành chính văn phòng, đối nội đối 

ngoại tại đơn vị 



61 
 

 

− Phòng Tài chính kế toán là đơn vị ngành dọc của phòng Tài chính kế 

toán của Cơ quan Công ty, có chức năng: thực hiện công tác tài chính, kế 

toán, công tác thống kê nhiên liệu hàng hóal; giám sát, quản trị công tác tài 

chính, kế toán; công tác thống kê tại Xí nghiệp 

Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức tại các đơn vị thành viên (trừ Văn phòng đại 

diện thành phố Hồ Chí Minh) 

(Nguồn: phòng Tổ chức cán bộ) 

− Phòng Kế hoạch là đơn vị ngành dọc của phòng Kế hoạch đầu tư, có 

chức năng: tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo đơn vị trong việc lập kế hoạch 

sản xuất kinh doanh; tổ chức thực hiện và giám sát công tác kế hoạch - kinh 

doanh, công tác đầu tư, xây dựng cơ bản 

− Phòng Kỹ thuật là đơn vị ngành dọc của phòng Kỹ thuật công nghệ, có 

chức năng: giúp việc cho lãnh đạo đơn vị trong công tác quản lý kỹ thuật, môi 

trường, sử dụng cơ sở vật chất-kỹ thuật, môi trường, phương tiện trang thiết 

bị, xe - máy, khí tài, công nghệ kho bể  

Nhận xét chung 

Về chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị: các đơn vị được phân chia 

trên cơ sở khoa học theo tiêu các tiêu thức sản phẩm và địa dư. Tuy nhiên, 

chức năng nhiệm vụ của Văn phòng đại diện thành phố Hồ Chí Minh và Xí 

nghiệp Xăng dầu Hàng không miền Nam còn tồn tại nhiều sự chồng chéo ở 
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trong các công tác đối ngoại với cơ quan chức năng; theo dõi, quản lý, lập hồ 

sơ vận chuyển cho các tàu chở dầu… Ngoài ra, chức năng, hoạt động của Xí 

nghiệp thương mại dầu khí Hàng không miền Nam đã không còn phù hợp với 

định hướng phát triển mới của Công ty. Do đó Công ty cần xem xét phương 

án xóa bỏ đơn vị này khỏi cơ cấu tổ chức. 

2.3.3. Mối quan hệ quyền hạn trong tổ chức 

Theo quan điểm tổ chức bộ máy của Công ty, mối quan hệ được thiết 

lập giữa các cấp, các bộ phận trong công ty là mối quan hệ kiểu trực tuyến – 

chức năng. Theo đó, các mối quan hệ bao gồm mối quan hệ theo chiều ngang 

và chiều dọc.  

(Sơ đồ mối quan hệ - phụ lục 2) 

v Mối quan hệ giữa các cấp quản trị 

Mối quan hệ giữa các cấp là mối quan hệ chỉ đạo theo chiều dọc, quyền 

hạn trực tuyến từ cấp lãnh đạo cao nhất đến cấp Cơ quan công ty (các phòng 

ban chức năng giúp việc) rồi đến cấp các đơn vị thành viên (các đơn vị thành 

viên rồi các tổ, đội). Cấp HĐTV là cấp quản trị cao nhất trong bộ máy tổ chức 

có vai trò định hướng, phê duyệt các chủ trương, đường lối hoạt động sản 

xuất kinh doanh; ở cấp Cơ quan công ty, vai trò của cấp này là xây dựng các 

kế hoạch theo định hướng đã đề ra và cấp các đơn vị thành viên là tổ chức 

triển khai các kế hoạch đạt hiệu quả. Ngược lại, quan hệ báo cáo đi theo chiều 

từ cấp các đơn vị thành viên trở lên cấp Cơ quan công ty; cấp Cơ quan công 

ty báo cáo cấp HĐTV 

v Mối quan hệ của các phòng ban chức năng 

Các phòng, ban chức năng cùng cấp có mối quan hệ phối hợp với nhau 

theo chiều ngang. Phòng Kỹ thuật công nghệ phối hợp với phòng Cung ứng 

điều vận trong việc lựa chọn nhà cung ứng nhiên liệu, quản lý nhiên liệu Jet 

A1 nhập xuất tại các kho bể, chào thầu bán nhiên liệu cho các hãng Hàng 
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không trong nước và quốc tế. Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với phòng 

phòng An ninh an toàn trong công tác nhân sự, đảm bảo an ninh, trang bị 

công cụ, dụng cụ, cơ sở vật chất phòng cháy chữa cháy, bảo hộ lao động… 

Đối với các phòng ban khác cấp, đây là mối quan hệ quyền hạn chức 

năng. Các bộ phận cấp trên được quyền ra quyết định và kiểm soát những 

hoạt động chuyên môn nhất định  của bộ phận cấp dưới thuộc ngành dọc của 

mình và ngược lại, đơn vị cấp dưới báo cáo cho đơn vị thuộc cấp trên về các 

hoạt động thuộc chuyên môn. Ví dụ như phòng Tổ chức cán bộ tại Cơ quan 

Công ty sẽ hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc xây dựng các kế hoạch lao động 

của các phòng Tổ chức hành chính các đơn vị; đồng thời, phòng Tổ chức 

hành chính phải thực hiện chế độ báo cáo, giải trình việc xây dựng kế hoạch 

lao động của đơn vị cho phòng Tổ chức cán bộ. Hình thức mối quan hệ chức 

năng này khắc phục được nhược điểm về sự hạn chế về kiến thức chuyên 

môn, khả năng quản lý, giám sát của cấp trên trực tiếp là các Giám đốc Xí 

nghiệp và chi nhánh. Tuy nhiên, quan hệ này lại vi phạm chế độ một thủ 

trưởng nên việc hạn chế vi phạm quyền hạn chức năng là rất quan trọng để 

duy trì tính toàn vẹn của các cương vị quản lý 

2.3.4. Phối hợp các bộ phận của tổ chức 

Để đạt được mục tiêu thống nhất hoạt động giữa các bộ phận trong cơ 

cấu bộ máy tổ chức, Công ty phải xây dựng các cơ chế phối hợp đảm bảo linh 

hoạt để ứng phó với môi trường kinh doanh luôn biến động và khó lường. 

Quy trình kinh doanh nhiên liệu là một ví dụ hình ảnh về sự phối hợp giữa các 

bộ phận trong Công ty (phụ lục 5) Phòng Kế hoạch đầu tư luôn phải nắm bắt 

được tình hình nguồn cung và giá cả nhiên liệu do phòng Cung ứng điều vận 

cung cấp, để xây dựng các kế hoạch bán và triển khai phòng Tiếp thị và Bán 

sản phẩm cũng như các Xí nghiệp và đơn vị thành viên… Sự phối hợp của 

các phòng ban trong ví dụ này đòi hỏi mức độ cao bởi lẽ đặc điểm hoạt động 
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kinh doanh nhiên liệu hàng không luôn gặp phải những tình huống khó dự 

đoán, phải kinh doanh trong môi trường luôn thay đổi và những công việc phụ 

thuộc lẫn nhau. Đáp ứng nhu cầu này, hiện nay công ty đã áp dụng kết hợp 

các công cụ phối hợp chính thức và phi chính thức, bao gồm: 

v Các kế hoạch kinh doanh 

Việc phối hợp các bộ phận thông qua tính thống nhất mục tiêu và 

phương thức hành động của các kế hoạch kinh doanh là phương thức phối 

hợp phổ biến và được áp dụng bởi tất cả các tổ chức. 

v Hệ thống tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật 

Hệ thống tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật của Công ty được xây dựng dựa 

trên cơ sở áp dụng đồng thời các luật định, tiêu chuẩn của Nhà nước Việt 

Nam, của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam cũng như các 

tiêu chuẩn hiện hành của ICAO, IATA, JIG để thực hiện mục tiêu hàng đầu là 

đảm bảo tuyệt đối an toàn – chất lượng và không ngừng nâng cao hiệu quả 

kinh doanh. Hệ thống này bao gồm các quy chế, quy định, quy trình cũng như 

các hướng để tổ chức triển khai công việc, kiểm soát chất lượng tại các khâu 

thực hiện công việc, đảm bảo sự phối hợp giữa các bộ phận.  

Hệ thống nội quy, quy chế này đã xác định được vị trí của từng đơn vị 

trong  bậc thang thẩm quyền. Cụ thể hơn, trên cơ sở xác định mối quan hệ 

phối hơp giữa các bộ phận trong quá trình tác nghiệp, hệ thống thể chế hóa 

các mối quan hệ này thành các quy chế, quy trình, sơ đồ… để đảm bảo tính 

thống nhất trong hoạt động và cơ sở để các bộ phận phối hợp lẫn nhau. Đây là 

chất keo gắn kết quan trọng, gắn kết các bộ phận trong từng hoạt động tổ chức 

sản xuất kinh doanh. 

v Các công cụ cơ cấu 

Như đã phân tích ở trên, cơ cấu tổ chức của Công ty được bố trí theo 

mô hình nằm ngang với ít cấp quản lý đảm bảo tốc độ truyền tin các trong nội 
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bộ. Sự tổng hợp hóa trong hoạt động của các phòng ban và đơn vị cũng là tạo 

điều kiện để các các đơn vị phối hợp với nhau một cách dễ dàng 

v Các công cụ của hệ thống thông tin, truyền thông 

Trên phương diện kỹ thuật, phòng Công nghệ thông tin đã xây dựng 

một hệ thống truyền thông nội bộ của Công ty bao gồm: 

− Hệ thống email nội bộ: Được xây dựng từ năm 2008, hệ thống email 

nội bộ đảm bảo tính bảo mật của thông tin và mở ra những kết nối không giới 

hạn và không phân biệt giữa các cá nhân trong Công ty. 

− Website Công ty: là kênh thông tin chính thức để phổ biến, truyền đạt 

những thông điệp, chủ trương, chính sách của Công ty tới toàn thể người lao 

động. Website có tên miền: Vinapco.com.vn 

− Hệ thống công văn giao việc: (doc.vinapco.com.vn) hệ thống được xây 

dựng và đi vào hoạt động từ năm 2013, đây là hệ thống trao đổi thông tin trực 

tuyến có sự phân cấp để hỗ trợ cho hoạt động chỉ đạo của cấp trên cũng như 

hoạt động báo cáo của cấp thừa hành, hỗ trợ thực thi quyền hạn trực tuyến 

trong tổ chức. Việc áp dụng mô hình tổ chức trực tuyền giúp hệ công văn giao 

việc đảm bảo được nguyên tắc một thủ trưởng; tuy nhiên đây cũng là bất cập 

của hệ thống hiện tại bởi lẽ việc phân cấp chỉ đạo theo quyền hạn trực tuyến 

gây khó khăn cho hoạt động tổ chức triển khai công việc của các Hội đồng, 

ban, đơn vị chức năng… vốn có mối quan hệ quyền hạn chức năng. 

− Hệ thống báo cáo quản trị MIS: được Công ty xây dựng từ năm 2015 

với sự phối hợp của trường đại học kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 

(UEB). Hệ thống báo cáo quản trị MIS là có chức năng chính là thu thập các 

số liệu thống kê theo các tiêu chí được xây dựng cho từng phòng ban, đơn vị 

để từ đó cung cấp nguồn dữ liệu đã qua xử lý, làm đầu vào cho các quyết định 

của các nhà quản trị cấp cao. Từ đó làm căn cứ chỉ đạo, phối hợp hoạt động 

và kiểm soát sự vận hành của các đơn vị trực thuộc. 
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v Văn hóa tổ chức 

Văn hóa tổ chức là chất keo vô hình gắn kết các bộ phận và con người 

của tổ chức thành một khối thống nhất. Nhận thức được điều này, ngày 

27/04/2012, Công ty đã công bố Bản Quy ước văn hóa Vinapco quy định cụ 

thể các giá trị văn hóa của Công ty định hướng duy trì và phát triển trong thời 

gian tới. Công ty đã xác định được cụ thể những giá trị cốt lõi cốt lõi của văn 

hóa tổ chức, bao gồm: Phương châm, mục tiêu, triết lý hoạt động kinh doanh. 

Những giá trị này không chỉ làm tôn chỉ xác định hướng đi cho tổ chức mà 

còn có ý nghĩa nhắc nhở người lao động trong Công ty về ý nghĩa tồn tại và lý 

tưởng hoạt động của Công ty. Qua thời gian 03 năm thực hiện xây dựng văn 

hóa tổ chức, đã có nhiều thành tựu đạt được như việc xây dựng đầy đủ và 

đồng bộ hệ thống các giá trị văn hóa bao gồm giá trị vật thể và phi vật thể… 

Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại cần khắc phục trong tương lai như việc tổ 

chức triển khai, phổ biến văn hóa tổ chức hiện nay của công ty còn thiếu hiệu 

quả; quá trình chuyển biến của người lao động còn chậm; chưa tạo được động 

lực thay đổi cho tổ chức vào người lao động…Cụ thể, khi được đặt câu hỏi: 

“Anh/chị có hiểu và nắm vững các giá trị cốt lõi của Công ty được quy định 

trong Quy ước Văn hóa Vinapco hay không ?” thì phần lớn người lao động 

lựa chọn phương án không nắm vững các giá trị này (69%). Kết quả khảo sát 

được thể hiện bằng sơ đồ sau: 

 
Sơ đồ 2.3: Người lao động hiểu về văn hóa của Công ty 

(Nguồn: kết quả khảo sát của tác giả) 

Có
24%

Không
69%

Không có ý 
kiến
7%
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Nhận xét chung 

Bên cạnh những công cụ nêu trên để kết nối bộ phận trong cơ cấu tổ 

chức, trên phương diện truyền thông nội bộ: Công ty cũng tổ chức các cuộc 

họp, giao ban, các buổi trao đổi thông tin... thường xuyên giữa các bộ phận và 

đơn vị; cán bộ lãnh đạo cũng trực tiếp xuống các sân bay, kho bãi, công trình 

để chỉ đạo và giám sát hoạt động phối hợp… Nhìn chung, hoạt động phối hợp 

trong Công ty được diễn ra thuận lợi, quá trình trao đổi thông tin giữa các bộ 

phận được đảm bảo diễn ra thông suốt và nhanh chóng với nhiều kênh liên lạc 

có thể lựa chọn. Với các công cụ phối hợp như hiện tại, Công ty không cần 

phải tập trung xây dựng mới những công cụ khác để gắn kết mà cần tập trung 

cải thiện hiệu quả của các công cụ này.  

2.4. Đánh giá thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy hiện tại của Công ty 

TNHH MTV Xăng dầu Hàng không Việt Nam 

2.4.1. Ưu điểm 

Thứ nhất, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đảm bảo 

ổn định, kết quả kinh doanh tăng trưởng qua từng năm. Bên cạnh việc đáp 

ứng được các yêu cầu của hoạt động kinh doanh trên cả nước, các hoạt động 

như chăm lo đời sống người lao động, thực hiện trách nhiệm xã hội với địa 

phương, xây dựng nguồn lao động từ các cơ sở giáo dục…đều được quan tâm 

và thực hiện đầy đủ. Thành tựu này đạt được là do các bộ phận cấu thành cơ 

cấu tổ chức bộ máy của Công ty được hình thành trên cơ sở phân tích các hoạt 

động, chức năng cơ bản của tổ chức để hợp nhóm chức năng, nhiệm vụ do đó 

đảm bảo được tính hiệu quả của bộ máy. Theo phương pháp này, các đơn vị 

cấu thành bộ máy, do được hình thành theo các nhu cầu thực tế của tổ chức, 

sẽ tập trung chức năng và nhiệm vụ để phục vụ mục tiêu tổ chức. Đồng thời, 

cơ cấu này phát huy ưu thế của chuyên môn hóa do các bộ phận chức năng 

tập trung vào các công việc mang tính chất tương đồng nên người lao động dễ 
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dàng tích lũy kinh nghiệm, tổ chức phát huy được lợi thế quy mô trong sản 

xuất kinh doanh.   

Thứ hai, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh chịu nhiều tác động từ 

tình hình chính trị quốc tế như trong năm 2014: vụ việc giàn khoan Hải 

Dương 981, đồng rúp Nga mất giá… khiến giá dầu biến động thất thường, 

Công ty vẫn đảm bảo ứng phó được với những biến động này và kinh doanh 

có lãi trong năm 2014 là do mô hình tổ chức được xây dựng đã cân nhắc tới 

những tác động của môi trường bên ngoài và đặc điểm hoạt động của Công ty 

khi thiết kế ít cấp quản trị và mở rộng tầm quản trị của các nhà quản lý tại một 

số bộ phận để tạo sự linh hoạt trong hoạt động, và có thể nhanh chóng phản 

ứng được với những sự thay đổi của môi trường. 

Thứ ba, cơ cấu tổ chức hình thành cấp các đơn vị thành viên hoạt động 

tại từng khu vực với người đứng đầu được ủy quyền tổ chức, theo dõi và giám 

sát các hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu vực đó đã giảm nhẹ được áp lực 

quản lý, tạo điều kiện cho các lãnh đạo cấp cao tập trung nâng cao chất lượng 

của các quyết định chiến lược.  

Thứ tư, mô hình tổ chức của Công ty thiết kế các mối quan hệ trực 

tuyến và chức năng giúp tuân thủ chế độ một thủ trưởng, tạo ra tính thống 

nhất của bộ máy cho dù phạm vi hoạt động phân bố trên cả nước 

Thứ năm, các công cụ hỗ trợ sự phối hợp giữa các bộ phận được chú 

trọng đầu tư xây dựng và phát triển. Công ty đã sử dụng kết hợp các công cụ 

chính thức và  phi chính thức để liên kết các hoạt động của từng người, bộ 

phận, phân hệ và hệ thống nhằm tạo ra hiệu quả trong thực hiện mục tiêu 

chung. Hệ thống các công cụ hình thành nên nhiều phương thức kết nối góp 

phần không chỉ tạo ra sự thông suốt trong hệ thống thông tin mà còn tạo nên 

tính linh hoạt trong sự phối hợp hoạt động giữa các đơn vị. 
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Thứ sáu, với vai trò của một doanh nghiệp đầu ngành, bên cạnh việc 

thực hiện các mục tiêu phát triển doanh nghiệp, Công ty còn phải thực hiện 

các nhiệm vụ chính trị để đảm bảo dự trữ năng lượng quốc gia. Đội ngũ nhân 

sự đảm nhận các vị trí quản lý trong bộ máy đa phần là Đảng viên tạo thuận 

lợi trong việc thống nhất những định hướng, mục tiêu xây dựng và phát triển 

của Công ty với chủ trương, đường lối phát triển kinh tế của Nhà nước.  

2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân 

Bên cạnh những mặt hợp lý, cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty vẫn 

còn tồn tại những mặt bất hợp lý, cụ thể là: 

Thứ nhất, thời gian vừa qua, khi Công ty tiến hành nhượng bán, thanh 

lý tài sản của Xí nghiệp Thương mại dầu khí Hàng không miền Bắc để thực 

đề án thoái vốn hệ thống kinh doanh xăng dầu mặt đất; những vướng mắc 

trong việc xác định đơn vị có đủ thẩm quyền ra quyết định thanh lý tài sản đã 

xảy ra. Nguyên nhân là do trong  quá trình thay đổi loại hình hoạt động kinh 

doanh sang Công ty TNHH MTV, Công ty chưa chú trọng tới việc xây dựng 

hoàn chỉnh, đổi mới hệ thống các văn bản quản lý quy định chức năng nhiệm 

vụ, cơ chế phối hợp giữa các cấp; do đó, sau một thời gian hoạt động kinh 

doanh, những vướng mắc trong quá trình thực hiện công việc do thiếu rõ ràng 

của hệ thống văn bản quy định hướng dẫn đã xuất hiện, đặc biệt là trong phối 

hợp hoạt động của cấp Hội đồng thành viên và cấp Cơ quan công ty. 

Thứ hai, Công ty đang lãng phí nguồn lực sản xuất khi tiếp tục phải 

duy trì hoạt động hành chính của một số đơn vị mà chức năng đã không còn 

phù hợp hoặc trùng lặp với đơn vị khác. Ví dụ như hoạt động của văn phòng 

đại diện thành phố Hồ Chí Minh và Chi nhánh Công ty khu vực Bắc miền 

Trung khiến tổ chức bộ máy Công ty trở nên cồng kềnh và không được tối ưu 

hóa. Xí nghiệp Thương mại dầu khí miền Nam có chức năng đã lỗi thời và 

không còn phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của Công ty. 
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Thứ ba, chức năng nhiệm vụ của một số phòng ban tuy được bố trí và 

phân công cụ thể nhưng một số đơn vị vẫn chưa đáp ứng được hết nhưng yêu 

cầu của công việc. Cụ thể như Văn phòng đối ngoại có chức năng giúp đỡ 

lãnh đạo Công ty trong việc quản lý chi phí hoạt động của bếp ăn, tổ xe; tuy 

nhiên vị trí phó Chánh văn phòng đảm nhiệm vị trí này vẫn còn để trống bởi 

thiếu cán bộ có đủ năng lực đảm nhiệm, khiến cho hoạt động của các bộ phận 

này vẫn còn mang tính tự phát, chưa được quản lý chặt chẽ. Ngoài ta tầm 

quản trị tại một số vị trí cán bộ quản lý cũng bị hạn chế bởi năng lực chuyên 

môn của cán bộ đảm nhiệm có chưa tương xứng yêu cầu của vị trí công việc. 

Ví dụ như vị trí phó phòng An ninh an toàn, cán bộ đảm nhiệm lại có chuyên 

môn về hệ thống quản trị mạng. Nhìn chung, công tác cán bộ, đặc biệt công 

tác đào tạo, lựa chọn, quy hoạch cán bộ nguồn của Công ty vẫn còn có nhiều 

bất cập dẫn đến việc cơ cấu bộ máy chưa phát huy được hiệu quả tối đa. 

Thứ tư, người lao động trong Công ty vẫn còn có tác làm việc chưa 

chuyên nghiệp, hiện tượng đi muộn, về sớm hay nghiệm trọng hơn là thói bè 

phái, cục bộ vẫn còn tồn tại gây ảnh hưởng xấu tới hoạt động của Công ty. 

Những hiện tượng này có nguyên nhân một phần là do sự phân bố trên quy 

mô rộng của Công ty tạo nên sự thiếu gắn kết giữa đơn vị trong cơ cấu tổ 

chức; hay nói cách khác các công cụ gắn kết, phối hợp các đơn vị tuy đã được 

hình thành để giải quyết vấn đề này nhưng hiện tại vẫn chưa phát huy hết hiệu 

quả của mình. Cụ thể như văn hóa tổ chức Công ty tuy đã được xây dựng 

nhưng chưa chú trọng tổ chức triển khai tạo ra sự chậm chuyển biến, và 

không thực hiện được vai trò gắn kết. 
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CHƯƠNG 3  

HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY TẠI CÔNG TY 
TNHH MTV XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

 

3.1. Phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH 

MTV Xăng dầu Hàng không Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020 

3.1.1. Phương hướng phát triển  

Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam với các 

nước trên thế giới, thị trường nhiên liệu hàng không cũng đang đứng ở 

ngưỡng cửa của sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp nội địa và các doanh 

nghiệp lớn trên thế giới. Với chức năng là đơn vị cung cấp xăng dầu cho Tổng 

Công ty Hàng không Việt Nam, đơn vị Nhà nước đứng đầu trong ngành Hàng 

không, lợi ích của Công ty gắn bó chặt chẽ với lợi ích của Vietnam Airlines. 

Do vậy, nhất thiết phải tạo điều kiện cho Tổng công ty Hàng không hoạt động 

tốt thì mới đảm bảo nền kinh tế của đất nước nói chung và ngành hàng không 

nói riêng tăng trưởng và bắt kịp với các nước trong khu vực và trên thế giới. 

Nhận thức về điều này cùng với vai trò của việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ 

máy của doanh nghiệp, làm gia tăng sự cần thiết phải cơ cấu tổ chức bộ máy 

của Công ty. Bởi chỉ có cơ cấu bộ máy quản trị phù hợp, linh động, mới nâng 

cao được hiệu suất lao động, sử dụng hiệu quả nguồn lực lao động, vật tư, tiền 

vốn… của Nhà nước. 

Theo đánh giá, trên thị hiện nay, Công ty đang có những điểm mạnh, 

điểm yếu, cơ hội và thách thức như sau: 

Điểm mạnh 

− Công ty có kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong ngành xăng dầu hàng 

không và đã tạo dựng được uy tín lâu dài với khách hàng trong nước và nước 
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ngoài bằng chất lượng dịch vụ và cung cách phục vụ chuyên nghiệp. Đồng 

thời thiết lập được mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp lớn như Shell, BP, 

ITOCHU, SINOPEC CAOS… 

− Đội ngũ lao động lành nghề, có nhiều năm kinh nghiệm và có hiểu biết 

sâu sắc về các tiêu chuẩn an toàn bay do ICAO, IATA và Cục hàng không 

Việt Nam quy định. 

Điểm yếu 

− Hệ thống kho cảng đầu nguồn và hệ thống vận tải đường thủy hiện nay 

chủ yếu đi thuê nên không chủ động trong việc nhập và tồn chứa để phục vụ 

kinh doanh.  

− Công nghệ tra nạp bằng xe bồn đang dần được thay thế bằng công nghệ 

tra nạp đường ống ngầm. 

Cơ hội 

− Việt Nam hiện tại và trong tương lai sẽ vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với 

du khách quốc tế và doanh nhân trên thế giới; đồng thời số lượng sân bay mới 

được xây dựng cũng đang tăng lên. Điều này duy trì sự tăng trưởng cao của 

thị trường nhiên liệu trong nước. 

− Sự ra đời của các nhà máy lọc dầu mới như Nghi Sơn, Nam Vân 

Phong, Vũng Rô, Cần Thơ... là nguồn cung đáng kể làm giảm dần lượng nhập 

khẩu từ nước ngoài, rút ngắn cự ly vận tải và giảm nhu cầu đầu tư sức chứa 

tại các kho đầu nguồn 

Thách thức 

− Giá cả thị trường nhiên liệu trên thế giới luôn có sự biến động bất 

thường gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của Vinapco 

− Sự cạnh tranh trên thị trường kinh doanh xăng dầu ngày càng tăng và 

thiếu bình đẳng. Các hãng kinh doanh xăng dầu hàng không mới Petrolimex, 

Công ty hóa dầu Quân đội, Cụm cảng miền Nam… sẽ sớm gia nhập thị 
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trường cùng với các tập đoàn dầu khí nước ngoài. Các hãng này sẽ chỉ tập 

trung tại các sân bay lớn, gần cảng biển, có chi phí cung ứng thấp trong khi 

Vinapco, theo nhiệm vụ chính trị, phải cung ứng trên toàn bộ các sân bay bao 

gồm cả các sân bay địa phương có tần suất khai thác thấp, chi phí vận chuyển, 

cung ứng lớn. 

Dựa trên những dự báo về thị trường, thuận lợi và khó khăn; Công ty 

xây dựng phương hướng phát triển là “phát huy tiềm lực, lợi thế sẵn có, đẩy 

mạnh đầu tư về công nghệ, cở sở vật chất kỹ thuật: khẳng định vị thế dẫn đầu 

về chất lượng dịch vụ và thị phần kinh doanh xăng dầu trong ngành hàng 

không”. Cụ thể như sau: 

− Sự phát triển của Vinapco phải gắn liền với sự phát triển công nghiệp 

hóa và hiện đại hóa đất nước, gắn sự phát triển của Vinapco với sự phát triển 

của ngành hàng không dân dụng Việt Nam; sự lớn mạnh của Tổng công ty 

Hàng không Việt Nam; đặc biệt là sự phát triển trên cơ sở đảm bảo lợi ích của 

chủ sở hữu và nâng cao đời sống của người lao động. 

− Từng bước hòa nhập và khẳng định uy tín trong kinh doanh xăng dầu 

khu vực Đông Nam Á. 

− Phát huy nội lực và dựa và ưu thế của Vinapco; phát huy nguồn lực con 

người, coi con người là yếu tố quyết định đối với sự phát triển và lớn mạnh 

của Vinapco; công nghệ và kỹ thuật là quan trọng. 

3.1.2. Mục tiêu và chiến lược kinh doanh 

Để triển theo đúng phương hương đã đề ra, trong giai đoạn 2015 – 

2020, Công ty đã đề ra các mục tiêu và chiến lược như sau: 

− Triển khai hiệu quả việc đầu tư hệ thống kho cảng đầu nguồn ở miền 

Bắc, miền Nam, cải tạo sửa chữa kho Liên Chiểu và xem xét đầu tư mới kho 

đầu nguồn tại Khánh Hòa. 
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− Triển khai hiệu quả việc đầu tư hoặc góp vốn cổ phần đầu tư hệ thống 

tra nạp bằng đường ống tại các sân bay quốc tế. 

− Thực hiện đầu tư trong điểm vào các công trình có ảnh hưởng trực tiếp 

và quyết định đến chất lượng nhiên liệu và dịch vụ của Công ty như hệ thống 

công nghệ, phòng thử nghiệm, trang thiết bị hóa nghiệm, phương tiện tra nạp. 

− Thoái vốn hệ thống kinh doanh xăng dầu mặt đất tập trung nguồn lực 

phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu hàng không. 

3.2. Yêu cầu, mục tiêu hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy tại Công ty 

3.2.1. Một số yêu cầu hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy 

Thứ nhất, cơ cấu tổ chức bộ máy phải đảm bảo thực hiện được những 

mục tiêu chiến lược mới mà Công ty đề ra. Trong bối cảnh nền kinh tế nước 

ta đang có nhiều sự chuyển biến rõ rệt, những cơ hội và thách thức đang được 

đặt ra, trên cơ sở nhằm phát huy những điểm mạnh và hạn chế những điểm 

yếu, chiến lược kinh doanh của Công ty đã thay đổi đi kèm với đó yêu cầu 

cấp thiết phải hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy cho phù hợp với định hướng 

chiến lược kinh doanh mới. Đây là yêu cầu khách quan của nền kinh tế xã hội 

Thứ hai, hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy cần phải gắn liền với việc 

phân cấp, phân quyền và chỉ huy thống nhất. Việc phân cấp phân quyền sẽ 

góp phần hạn chế được những sự liên quan làm nảy sinh mâu thuẫn trong quá 

trình hoạt động; tổ chức thông tin kịp thời, thông suốt, phát huy sức mạnh 

tổng hợp của hệ thống quản lý 

Thứ ba, hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy phải gắn liền với việc 

khuyến khích sự tự chủ của cán bộ công nhân viên, đề cao vai trò lãnh đạo 

của đội ngũ quản lý. 

3.2.2. Mục tiêu hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy 

Bên cạnh những mặt đạt được, những mặt hạn chế của cơ cấu tổ chức 

bộ máy Công ty thời gian qua vẫn là những trở ngại cho quá trình hoàn thành 
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mục tiêu chiến lược kinh doanh, đặc biệt là theo định hướng chiến lược kinh 

doanh mới. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty cần đảm bảo 

những mục tiêu sau: 

Thứ nhất, xây dưng cơ cấu tổ chức bộ máy gọn nhẹ nhưng vẫn đảm 

bảo đầy đủ, linh hoạt ứng phó với những thay đổi của thị trường kinh doanh 

đang diễn ra hàng ngày. 

Thứ hai, cơ cấu tổ chức bộ máy phải thực hiện được mục tiêu chiến 

lược của Công ty theo định hướng mới, thoái vốn khỏi hệ thống kinh doanh 

xăng dầu mặt đất, đồng thời đảm bảo tính pháp lý trong cơ cấu tổ chức. 

Thư ba, cơ cấu tổ chức bộ máy tạo cơ hội cho người lao động trong 

Công ty phát huy năng lực và khả năng sáng tạo, đặc biệt là cán bộ quản lý, 

góp phần giúp bộ máy quản lý, lãnh đạom điều hành hoạt động hiệu quả hơn 

Thư tư, cơ cấu tổ chức bộ máy quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, 

của mỗi phòng ban,  phân cấp thẩm quyền của từng cấp quản lý, đảm bảo tính 

thống nhất về mệnh lệnh của cơ cấu tổ chức. 

3.3. Giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy tại Công ty 

TNHH MTV Xăng dầu Hàng không Việt Nam 

3.3.1.  Giải pháp hoàn thiện phân cấp thẩm quyền giữa các cấp quản trị 

Phân cấp, phân quyền là một vấn đề lớn trong mọi tổ chức, đồng thời 

đó cũng là một vấn đề rất tế nhị. Thời gian vừa qua những vướng mắc trong 

quá trình hoạt động đã đặt ra yêu cầu cấp bách cho Công ty là phải hoàn thiện 

lại việc phân cấp phân quyền giữa các cấp, các đơn vị với nhau. 

Thứ nhất, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Hội động thành viên và các 

đơn vị thuộc cấp Cơ quan công ty. Bên cạnh đó, với các hệ thống quy chế 

đang được xây dưng, Công ty cần tổ chức những buổi làm việc trao đổi giữa 

các cấp để rà soát và thống nhất các vấn đề liên quan tới phân cấp thẩm quyền 

trong các quy chế. 
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Công ty cần hoàn thiện, bổ sung sửa đổi hệ thống các văn bản pháp quy 

phù hợp với mô hình tổ chức, đồng thời quy định rõ ràng chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và phân cấp quản lý trong từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh 

giữa cấp Tổng ty và cấp các Xí nghiệp, đơn vị thành viên, tạo điều kiện cho 

các Xí nghiệp chủ động tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức lao động. Nên 

xác định rõ mục tiêu hoạt động cho các phòng ban như: phê duyệt kế hoạch 

sản xuất kinh doanh, kế hoạch lao động, tiền lương, kế hoạch đầu tư… và 

giao cho các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thực hiện mục tiêu đó. 

Về phía Công ty, có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, cung cấp phương tiện 

thực hiện và xây dựng hành lang pháp lý để các phòng chức năng luôn chủ 

động trong công việc, hoàn thành tốt mục tiêu được giao. Từ đó, hoạt động 

của các phòng chức năng sẽ hợp lý hơn, phát huy được khả năng và sự sáng 

tạo, năng động, ý thức trách nhiệm ở mỗi phòng ban, bộ phận. 

Thứ hai, Công ty và các Xí nghiệp, đơn vị thành viên xem xét sửa đổi, 

bổ sung các quy định phân cấp về tổ chức và quản lý đối với các phòng ban 

chức năng theo hướng chuyên môn hóa hơn cho các Xí nghiệp thực hiện 

quyền hạn và trách nhiệm trong lĩnh vực quản lý. 

Thứ ba, Xí nghiệp thành viên nên tập trung thực hiện công tác quy 

hoạch, kế hoạch, thực hiện các dự án phát triển chung và nghiên cứu các biện 

pháp tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức lao động để nâng cao năng suất lao 

động và giảm chi phí kinh doanh. Điều hành hoạt động của các Xí nghiệp 

bằng cơ chế nội bộ. Thực hiện tốt nhiệm vụ do Tổng Công ty phân cấp thêm. 

Sự thay đổi về cơ chế quản lý sẽ góp phần giúp các công việc hành 

chính giảm tới mức tối thiểu, tận dụng được nguồn nhân lực hiện có của Công 

ty. Thêm vào đó, để thực hiện cơ chế kế hoạch hóa theo phương thức hạch 

toán kinh doanh, tạo quyền chủ động cho các cơ sở thì công tác kế hoạch cần 
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được đổi mới triệt để theo hướng chuyển sang kế hoạch hóa gián tiếp như: 

thông qua các chủ trương, định hướng và chính sách kinh tế. 

3.3.2. Giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy 

3.3.2.1. Thoái vốn hệ thống kinh doanh xăng dầu mặt đất 

Theo chủ trương của bộ Giao thông vận tải, Công ty đã xác định trong 

chiến lược kinh doanh, hệ thống kinh doanh xăng dầu mặt đất sẽ dần được 

Công ty thoái vốn và chuyển toàn bộ sang cho Tổng công ty Dầu Việt Nam 

PV Oil quản lý. Như vậy với cơ cấu ban đầu gồm 02 Xí nghiệp Thương mại 

dầu khí miền Bắc và miền Nam, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hệ thống 

các cửa hàng kinh doanh xăng dầu mặt đất khu vực Bắc và Nam, mô hình tổ 

chức của Công ty bây giờ chỉ còn Xí nghiệp thương mại dầu khí miền Nam và 

sẽ tiến tới từ bỏ nốt Xí nghiệp này khỏi cơ cấu tổ chức bộ máy. Theo cách làm 

này, tổng số lao động của Công ty sẽ giảm đi 162 người, chỉ còn 1095 người, 

tức là giảm đi 12,89% tổng số lao động trong Công ty. Điều này làm giảm đi 

đáng kể số lượng lao động mà Công ty đang quản lý, giảm áp lức quỹ lương 

và thu hẹp quy mô sản xuất của Công ty. 

Việc thoái vốn hệ thống kinh doanh xăng dầu mặt đất là chủ trương đã 

được xác định của Nhà nước để hạn chế các doanh nghiệp đầu tư ngoài 

ngành, phân tán nguồn lực. Do đó, việc triển phải thực hiện là bắt buộc đối 

với Công ty. Tuy nhiên những khó khăn có thể nhận định đó là việc số lượng 

lớn người lao động sẽ không được làm việc cho Công ty nữa mà phải chuyển 

khỏi ngành Hàng không và ký kết hợp đồng lao động mới với PV Oil sẽ tạo ra 

sự bất bình lớn cho người lao động. Nguyên nhân là do văn hóa tổ chức của 

Công ty từ trước tới nay khuyến khích sự gắn bó lâu dài của người lao động, 

từ chính sách đào tạo, tuyển dụng cũng có những ưu tiên tuyển dụng, đào tạo 

con em cán bộ công nhân viên Công ty vào làm việc. Do đó, một cách tổng 

quát, sự thay đổi này tuy đã đã có định hướng và mục tiêu từ lâu nhưng sẽ vẫn 
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vấp phải sự kháng cự do văn hóa tổ chức và do sự tư lợi cá nhân của người 

lao động. 

Để giảm thiểu những kháng cự với sự thay đổi, Công ty cần triển khai 

đồng bộ các biện pháp hỗ trợ như sau: 

− Đảm bảo thông tin minh bạch, chính xác tới người lao động về chủ 

trương, đường lối của Nhà nước, về những yêu cầu cấp bách phải thay đổi để 

tồn tại của Công ty trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị 

trường nhiên liệu hàng không. 

− Cán bộ lãnh đạo cần lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động 

bằng việc chủ động tổ chức thăm hỏi, đối thoại với người lao động về những 

khó khăn mà họ sẽ gặp phải khi chuyển sang làm việc cho PV Oil để nắm bắt 

được và có biện pháp giải quyết. 

−  Khẳng định với người lao động chủ trương ưu tiên tuyển dụng người 

lao động và con em người lao động của Xí nghiệp TMDK miền Bắc và Nam 

thi tuyển vào các chức danh công việc còn trống của Công ty. Đối với người 

lao động không muốn chuyển sang làm việc cho PV Oil mà có nguyện vọng ở 

lại làm việc tại các vị trí công việc khác trong Công ty, cụ thể như các vị trí: 

thợ bơm tra nạp, lái xe tra nạp, vệ sinh công nghiệp, thợ bảo quản; Công ty sẽ 

hỗ trợ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ để người lao động thi lấy chứng chỉ 

nghề, để có điều kiện thi tuyển vào Công ty. 

− Đối với những lao động chuyển sang làm việc PV Oil, Công ty sẽ hỗ 

trợ bằng các hoạt động mua bán sản phẩm thương mại của PV Oil để tăng lợi 

nhuận cho công ty này, qua đó, gián tiếp tăng phúc lợi cho người lao động. 

− Khẳng định Công ty sẽ chi trả đúng và đầy đủ các chế độ cho người lao 

động khi chấm dứt hợp động lao động, tính toán cụ thể mức chi để thông báo 

cho từng người lao động nắm rõ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của họ theo 

luật lao động. 
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3.3.2.3. Sáp nhập các bộ phận trong cơ cấu tổ chức 

Theo đánh giá, hoạt động của Chi nhánh Công ty khu vực Bắc Miền 

Trung và của Văn phòng đại diện có nhiều điểm tương đồng với hoạt động 

của Xí nghiệp XDHK miền Bắc và Xí nghiệp XDHK miền Nam. Nguyên 

nhân do những hạn chế về năng lực quản lý trước đây, nên trong quá khứ, 

Công ty chưa thể sáp nhập các đơn vị này với nhau. Tuy nhiên với sự nâng 

cao về năng lực tổ chức của đội ngũ lãnh đạo cũng như sự phát triển của hệ 

thống các phòng ban đơn vị giúp việc như hiện nay, các Xí nghiệp XDHK 

hoàn toàn có đủ khả năng để mở rộng quy mô quản lý. 

Do đó, tác giả đề xuất Công ty sáp nhập Chi nhánh Công ty khu vực 

Bắc miền Trung vào Xí nghiệp XDHK miền Bắc, để Xí nghiệp này sẽ quản lý 

toàn bộ hoạt động tra nạp nhiên liệu hàng không cho toàn bộ hệ thống các sân 

bay từ Đồng Hới lên trên phía Bắc nước ta. Văn phòng đại diện thành phố Hồ 

Chí Minh sẽ sáp nhập với Xí nghiệp XDHK miền Nam để, Xí nghiệp này 

đảm bảo thực hiện toàn bộ các hoạt động giao dịch, quan hệ đối tác làm ăn, 

quan hệ với các cơ quan Nhà nước trong các khâu nhập khẩu, cung ứng và 

bán nhiên liệu hàng không tại các sân bay thuộc quản lý của Xí nghiệp. Giải 

pháp này sẽ tối ưu hóa cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty, giúp bộ máy được 

tinh giảm gọn nhe, bớt cồng kềnh. 

Như vậy, cơ cấu bộ máy của Công ty sau khi sáp nhập sẽ như sau: 
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Sơ đồ 3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy tại Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hàng không Việt Nam 

(theo đề xuất) 
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3.3.3. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ lao động quản lý 

Với cơ cấu tổ chức bộ máy hiện tại của Công ty, việc phân cấp quản trị 

được thực hiện tương đối hợp lý với số cấp quản trị ít, tuy nhiên tầm quản trị 

của một số vị trí vẫn còn những tồn tại do năng lực quản lý của cán bộ đảm 

nhiệm chưa cao hoặc chưa có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp. 

Do đó, để sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả đồng thời sử dụng tối ưu 

nguồn nhân lực về lâu dài, Công ty cần tổ chức nâng cao cao chất lượng đội 

ngũ lao động đảm nhiệm các chức danh quản lý thông qua các nội dung sau: 

3.3.3.1. Đổi mới công tác đánh giá cán bộ 

Đánh giá cán bộ là hoạt động động có tầm quan trọng đặc biệt, ảnh 

hưởng đến các hoạt động tổ chức cán bộ, lao động. Đánh giá đúng sẽ góp 

phần nâng cao hiệu quả côn tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại và đào tạo cán bộ. 

Để đánh giá đúng cán bộ, Công ty cần phải xây dựng tiêu chuẩn các 

chức danh lãnh đạo đồng thời bổ sung, hoàn thiện quy chế, quy trình đánh giá 

cán bộ. 

Khi đánh giá cán bộ, phải đảm bảo tính khách quan, toàn diện, lịch sử 

cụ thể và phát triển; phải dựa trên cơ sở thực hiện tự phê bình và phê bình; 

thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ; công khai đối với cán bộ được đánh 

giá; khắc phục tình trạng nể nang, định kiến cá nhân, hẹp hòi trong việc đánh 

giá cán bộ. 

Nội dung đánh giá cán bộ phải dựa trên cơ sở kết quả thực hiện chức 

trách, nhiệm vụ được giao, khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc trong 

từng vị trí, từng thời gian; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chiều hướng 

và khả năng phát triển. 

3.3.3.2. Tăng cường công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo và quản lý 



82 
 

 

Quy hoạch cán bộ phải thực sự gắn kết với các khâu khác trong công 

tác cán bộ. Công ty có thể thực hiện quy hoạch một chức danh từ 02 đến 04 

người, một người có thể quy hoạch vào 02 đến 03 chức danh. Quy hoạch 

đồng bộ từ trên xuống dưới để đảm bảo tính khoa học và thực tiễn, công khai, 

dân chủ, khách quan. Hàng năm các cấp ủy đảng phải xem xét, đánh giá để bổ 

sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ của mình đồng thời báo cáo cấp ủy quản lý 

cán bộ vào tháng 12 của năm để xem xét phê duyệt. 

Tiêu chuẩn cán bộ đưa vào quy hoạch căn cứ theo tiêu chuẩn cán bộ đã 

được quy định. Độ tuổi lần đầu đưa vào quy hoạch nói chung: nam không quá 

50 tuổi, nữ không quá 45 tuổi. 

3.3.3.3. Tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý 

Công tác đào tạo đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất 

lượng hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực nói riêng và việc đảm bảo sử dụng 

hiệu quả các nguồn lực nói chung. Do vậy công tác đào tạo không chỉ được 

thực hiện bên trong Công ty mà còn bao gồm các hoạt động khác được thực 

hiện bên ngoài Công ty 

Công ty nên chủ trương đa dạng hóa các hình thức đào tạo đối với cán 

bộ quản lý trong Công ty; trong đó, các hình thức đào tạo chủ yếu được áp 

dụng có thể là: đào tạo theo kế hoạch/đào tạo đột xuất, đào tạo nội bộ/ đào tạo 

bên ngoài, đào tạo tập trung/ đào tạo tại chức, đào tạo dài hạn/ đào tạo ngắn 

hạn, đào tạo trong nước. 

Hằng năm trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, yêu cầu 

đổi mới, phòng Tổ chức cán bộ xem xét đánh giá và lập kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng để báo cáo ban lãnh đạo xem xét để xây dựng kế hoạch đào tạo cho 

phù hợp. 



83 
 

 

3.3.4. Giải pháp nâng cao vai trò của các công cụ gắn kết tổ chức 

Trong điều kiện Công ty phải hoạt động trong môi trường có nhiều 

thách thức, khó dự đoán việc tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận trong 

tổ chức thông qua việc kết hợp các công cụ chính thức và phi chính thức là vô 

cùng quan trọng. Đánh giá về hệ thống các công cụ phối hợp được Công ty áp 

dụng trong thời gian qua, có thể thấy Công ty có sự đầu tư kỹ lưỡng về mặt 

phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ cho hoạt động quản lý. 

Tuy nhiên, với các công cụ phi chính thức như văn hóa tổ chức, mặc dù 

những Quy ước văn hóa của Công ty đã được xây dựng và ban hành từ năm 

2012, nhưng cho đến nay, văn hóa tổ chức của Vinapco vẫn chưa được nhiều 

người lao động biết đến do công tác tổ chức triển khai kém hiệu quả. Văn hóa 

tổ chức là một chất keo gắn kết vô hình giữa các bộ phận và giữa người lao 

động với nhau trong tổ chức. Do đó, để tăng cường sự phối hợp của các bộ 

phận, Công ty cần tổ chức triển khai việc xây dựng lại và phổ biến văn hóa tổ 

chức tới toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty. 

3.3.4.1. Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng văn hoá doanh nghiệp 

Ban chỉ đạo này sẽ là đầu mối để xây dựng văn hóa. Trong đó thành 

viên bắt buộc phải có là: Lãnh đạo cao nhất, và cán bộ nhân sự. Song song với 

việc xây dựng văn hóa tổ chức, ban chỉ đạo này phải làm luôn công tác truyền 

thông nội bộ để phổ biến văn hóa đến người lao động. Thành viên được lựa 

chọn trong ban này phải là người có tính kỷ luật cao, sát sao trong công việc, 

có tầm ảnh hưởng đến người khác. 

Chức năng chính của ban là: Tuyên truyền, đào tạo, giám sát, đánh giá, 

chấn chỉnh việc thực hiện xây dựng văn hóa doanh nghiệp. 

Nhiệm vụ chính của ban sẽ bao gồm: 

− Đưa nội dung văn hoá Vinapco thành nội dung bắt buộc phải thực hiện 

trong toàn Công ty. 
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− Xây dựng chế độ thưởng phạt hợp lý, có cơ chế quản lý dân chủ khiến 

cho người có cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp đuợc tôn trọng và 

được hưởng lợi ích vật chất xứng đáng với công sức mà họ bỏ ra. 

− Thường xuyên kiểm tra, có đánh giá, có chấm điểm đạo đức, thi đua. 

− Rèn luyện, giáo dục về ý thức thành thói quen làm việc chuyên nghiệp, 

sống có văn hóa, văn minh, tôn trọng người khác và cộng đồng mình đang 

sống. 

− Xây dựng các biện pháp đấu tranh thường xuyên, liên tục, kiên trì để 

tránh xây dựng văn hóa theo kiểu phong trào, đầu voi, đuôi chuột. 

3.3.4.2. Tuyên truyền phổ biến về văn hóa Vinapco 

Thưc hiện tuyên truyền văn hóa theo từng chuyên đề kết hợp với việc 

thiết kế các buổi hội thảo để trao đổi kinh nghiệm, thông tin thực tế, tốt xấu, 

phát hiện kịp thời những vấn đề sai sót giữa các đơn vị trong Công ty với 

nhau để hỗ trợ nhau cùng cải tiến, phát triển. 

Xây dựng hội thi thường niên: Nét đẹp Vinapco. 

Trong thời gian thực hiện 02 năm ra một tập san phản ánh so sánh sự 

tiến bộ của việc thực hiện, dần dần tập hợp được đội ngũ cộng tác viên của 

các đơn vị phản ánh điều kiện thực tế tại đơn vị thông qua tập san trao đổi, 

chia sẻ thông tin, trao đổi nghiệp vụ, tâm tư tình cảm, nguyện vọng của người 

lao động được bộc lộ. Qua đó phát hiện những vấn đề thiếu sót cần cải tiến 

sửa đổi, đồng thời phát hiện những hạt nhân tiêu biểu trong việc thực hiện 

phát triển văn hoá doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu suất sắc. Từ đó có 

thêm tư liệu để bổ sung cuốn truyền thống văn hoá và con người Vinapco 

được phong phú thêm. 

Thi tìm về cội nguồn: khuyến khích những cán bộ công nhân viên đang 

công tác hoặc đã nghỉ hưu viết bài theo các hình thức: bút ký, hồi ký, nhật ký, 

thơ ca, kể chuyện về những ký ức, kỷ niệm khó quên, những khó khăn gian 
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khổ, thành công trong công tác, chiến công oanh liệt trong kháng chiến... Để 

thu thập tư liệu viết cuốn truyền thống Văn hoá và con người Vinapco.  

3.3.4.3. Đào tạo về văn hóa Vinapco 

Bồi dưỡng quan điểm, giá trị cốt lõi mang tính định hướng chung của 

văn hóa doanh nghiệp và tinh thần Vinapco để trở thành nhận thức chung của 

đông đảo người lao động, các quan điểm giá trị của doanh nghiệp phải thấm 

sâu vào các tầng lớp và trở thành động lực nội tại khích lệ tất cả mọi người 

phấn đấu thành thói quen sinh hoạt trong doanh nghiệp. 

Bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm của người lao động phát huy tính tích 

cực, chủ động trong công việc chuyên môn và năng nổ trong phong trào xây 

dựng nét đẹp văn hoá Vinapco. 

Tăng cường đào tạo, khai thác phát triển các tài nguyên văn hoá trong 

doanh nghiệp nhằm tạo ra không khí văn hoá tốt đẹp và nâng cao tố chất văn 

hoá Vinapco, trình độ chuyên nghiệp của người lao động.       

Mở các lớp tập huấn về kỹ năng ứng xử, giao tiếp, kinh doanh có văn 

hóa. 

3.3.4.4. Xây dựng các kiểm pháp kiểm tra kiểm soát 

Hàng tháng các đơn vị phải báo cáo việc thực hiện văn hoá Vinapco. 

Kế hoạch, kiểm tra giám sát việc thực hiện. Việc kiểm tra phải có chụp 

ảnh để mang tính khách quan, và lấy tư liệu để so sánh và lưu trong trong hồ 

sơ. 

Các ý kiến đóng góp của các đơn vị, cá nhân gửi về thư ký, tập hợp và 

trình lên hội đồng để sửa đổi cho phù hợp với tinh hình thực tế. Chỉ có thông 

qua thực tiễn, các qui ước của văn hoá Vinapco mới được kiểm chứng để 

ngày càng hoàn thiện hơn nữa. 

3.3.4.5. Xây dựng giải thưởng tôn vinh các các tấm gương văn hóa 

a. Mục tiêu của giải thưởng 
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− Nhằm động viên khuyến khích các đơn vị, cá nhân cùng xây dựng môi 

trường làm việc văn hoá góp phần để: 

− Xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp. 

− Xây dựng văn hoá Vinapco với bản sắc riêng. 

− Tôn vinh và nhân rộng điển hình văn hoá trong con người Vinapco. 

Qua  đó nhằm xây dựng uy tín thương hiệu Vinapco trên thị trường. 

− Đề cao giá trị văn hoá Vinapco cổ động lòng tự hào, tạo sự gắn kết giữa 

các thành viên với nhau thành sự thống nhất, cùng chung mục đích, chung sứ 

mệnh. 

− Thông qua hình ảnh văn hoá Vinapco sẽ góp phần quảng bá thương 

hiệu Vinapco dưới con mắt của khác hàng và đối tác. 

− Hình thành ngày lễ hội văn hoá Vinapco. 

b. Các hình thức giải thưởng 

− Giải thưởng tôn vinh văn hoá: Trao cho tổ chức cá nhân có thành tích 

xuất sắc vì sự nghiệp xây dựng văn hoá và thương hiệu VINAPCO. Giải 

thưởng được đánh giá hàng năm và theo kết quả bình trọn của Hội đồng thi 

đua khen thưởng Công ty. 

− Giải thưởng văn hoá kinh doanh: Giải thưởng này trao tặng cho các tổ 

chức, cá nhân có thành tích thực hiện tốt hệ giá trị văn hoá của VINAPCO 

trong việc giữ uy tín và cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất và 

hoạt động khác.Tác phong ứng xử, phong cách làm việc, trang phục, mang 

tính chuyên nghiệp được khách hàng thừa nhận là có bản sắc. 

− Giải thưởng trong quản lý (Văn hoá quản lý): Giải thưởng này trao tặng 

cho các tổ chức, cá nhân có thành tích thực hiện tốt nhất hệ giá trị cốt lõi văn 

hoá Vinapco trong giao dịch, quan hệ tác nghiệp, quản lý nội bộ được sự thừa 

nhận là văn minh, hiệu quả. 

c. Quy trình bình chọn và trao giải thưởng 
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Tiêu chí đánh giá trao giải thưởng 

Hàng năm, Hội đồng thi đua khen thưởng của Công ty đề xuất phương 

thức giám sát, đánh giá cán bộ công nhân viên theo các tiêu chí văn hoá của 

VINAPCO được cập nhật, sửa đổi và bổ sung cho phù hợp nhất với tình hình 

thực tế của Công ty. Sau khi thống nhất tiêu chí đánh giá trong năm, Hội đồng 

thi đua khen thưởng sẽ thông báo rộng rãi, và công khai trên Website của 

Công ty và chuyển giao cho các đơn vị, cán bộ công nhân viên phấn đấu thực 

hiện. 

Tiêu chí đánh giá giải thưởng đơn vị 

− Hoàn thành vuợt mức chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được giao. 

− Thực hiện vượt mức 10% có chất lượng các kế hoạch được giao. 

− Không có bất cứ phản ánh tiêu cực nào từ phía đối tác, khách hàng 

(trên phương tiện truyền thông, đơn thư khiếu nại gửi đến cơ quan bên ngoài 

hoặc đến lãnh đạo Công ty). 

− Được phòng Tổ chức Cán bộ đánh giá là thực hiện tốt các chế độ, chính 

sách, quy chế về quản trị nhân sự trong đơn vị. 

− Được Văn phòng đối ngoại Công ty đánh giá thực hiện tốt nề nếp quản 

lý nội bộ và công tác hành chính. 

− Được phòng Tài chính kế toán đánh giá là thực hiện tốt các qui định và 

chế độ về tài chính kế toán. 

− Được phòng Đảng Đoàn đánh giá không vi phạm đạo đức nghề nghiệp, 

tham gia tích cực các phong trào. 

− Được Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty đánh giá tốt 

− Tiêu chí đánh giá giải thưởng cá nhân 

− Kết quả thực hiện công việc chuyên môn đạt kết quả xuất sắc. 

− Không có bất cứ một phản ứng tiêu cực nào từ phía khách hàng đối tác 

và nội bộ (dưới hình thức đơn từ khiếu nại hay phản ánh đến cơ quan). 
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− Phong cách làm việc chuyên nghiệp, giao tiếp ứng xử nội bộ ấm áp tình 

người, kỹ năng giao tiếp, ứng xử với khách hàng, đối tác được tín nhiệm. 

− Được Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty đánh giá tốt 

3.4. Một số giải pháp hỗ trợ hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy tại Công ty 

TNHH MTV Xăng dầu Hàng không Việt Nam. 

Sau khi xác định được những giải pháp để hoàn thiện cơ cấu tổ chức 

hiện tại, Công ty cần tổ chức triển khai áp dụng những giải pháp này. Để các 

giải pháp phát huy được hiệu quả của mình, đội ngũ lãnh đạo cần thực hiện 

đồng bộ hệ thống các giải pháp hỗ trợ để tạo điều kiện thực hiện các giải pháp 

chính đã đề ra. Các nhiệm vụ chính cần triển khai bao gồm 

− Tuyên truyền về chủ trương hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty, 

minh bạch các thông tin tới người lao động: Ban đầu các hoạt động tuyên 

truyền này có thể bắt đầu bằng việc Công ty thông báo tới người lao động 

trong các phiên đối thoại với người lao động về phương hướng hoạt động mới 

của Công ty theo những thách thức và khó khăn mới. Xác định những mục 

tiêu cụ thể mà Công ty cần đạt được và kêu gọi sự tham gia của người lao 

động. Hoạt động truyền thông có mục đích làm cho người lao động hiểu được 

kỳ vọng, lợi ích mà tham gia tích cực vào các giải pháp để hạn chế những trở 

ngại Công ty có thể gặp phải trong quá trình thay đổi.  

− Dự báo những kháng cự có thể xảy ra trong tổ chức về mặt cá nhân và 

về mặt tập thể để chuẩn bị phương án hạn chế những sự kháng cự này và đồng 

thời xem xét đánh giá các nguồn lực hiện tại của Công ty xem đã đủ để thực 

hiện sư thay đổi hay chưa. Từ đó Công ty có thể chủ động trong việc triển 

khai các giải pháp thay đổi vào thời gian thích hợp. Đối với những nhóm nhân 

viên không tán thành, Công ty cần tìm hiểu lợi ích và nhưng nhu cầu của họ 

để xem xét khả năng đáp ứng đồng thời nêu ra tính cấp thiết phải thực hiện 

giải pháp hoàn thiện cơ cấu, nêu ra nhưng tác hại nếu không thực hiện giải 



89 
 

 

pháp để giảm thiểu những nguyên nhân kháng cự thay đổi do sự tự mãn và trì 

trệ. Việc đưa ra những số liệu và minh chứng là rất cần thiết trong giai đoạn 

này để thuyết phục, thúc đẩy người lao động thay đổi.  

− Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai các giải pháp thay đổi. Tại thời 

điểm hiện tại, Công ty đang có đủ những nguồn lực cần thiết để tiến hành các 

giải pháp như: nguồn lực tài chính do hoạt động làm ăn có lãi trong những 

năm vừa qua, sự ủng hộ của ban lãnh đạo cấp cao, đội ngũ nhân sự trong 

Công ty có đủ năng lực để thực hiện các giải pháp… Ví dụ như đối với giải 

pháp hoàn thiện hệ thống chức danh công việc, Công ty cần bố trí bộ phận 

ISO xây dựng kế hoạch và xây dựng các bảng hỏi để áp dụng tại từng đơn vị. 

− Duy trì động lực của sự thay đổi bằng việc thực hiện các chính sách tạo 

động lực cho người lao động.  

− Tạo ra những thành công ngắn hạn đế khuyến khích sự thay đổi: việc 

tạo ra những thành công ngắn hạn là rất cần thiết đối với quá trình thay đổi 

của tổ chức. Những thành công này sẽ là cung cấp nhưng bằng chưng cho 

những nỗ lưc và chí phí ra của tổ chức. Những thông tin về thành công ngắn 

hạn sẽ cung cấp cho những nhóm dẫn đường những dữ liệu cụ thể về khả 

năng thực thi của thay đổi đang được tiến hành để giúp tổ chức điều chỉnh 

tầm nhìn thay đỏi. Ngoài ra những thành công ngắn hạn sẽ là phản hồi quan 

trọng để kích thích người lao động duy trì động lực trên quãng đường dài, tạo 

sự tin tưởng nơi các nhà quản lý cấp cao và cấp trung vì sựu thay đổi đang đi 

đúng hướng. Cuối cùng sự thay đổi sẽ tạo đà cho những chuyển biến về hành 

vi, những người trung lập sẽ ủng hộ, những người bị động sẽ trở nên năng nổ, 

nhiệt tình. Những tiến bộ rõ ràng về kết quả sẽ giảm thiểu các kháng cự thay 

đổi tiếp theo. Việc đạt thành công ngắn hạn đem lại nhiều lợi ích như vậy nên 

đỏi hỏi Công ty phải lập kế hoạch cho những thành công ngắn hạn để kiểm 

soát và biến kế hoạch đó thành hiện thực. Cản trở lớn nhất của quá trình này 
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có thể đến do sự thiếu quan tâm, thiếu nhất quán hay thiếu cam kết của các 

nhà lãnh đạo cấp cao. Do đó, ngay từ đầu các nhà lãnh đạo cần phải quán triệt 

và thường xuyên được nhắc nhở về ý nghĩa quan trọng của sự thay đổi nói 

chung và việc phải tạo ra những thành công ngắn hạn cho tổ chức nói riêng. 

− Đánh giá kết quả triển khai các giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ 

máy theo từng giai đoạn: Mục tiêu trong giai đoạn này của Công ty là thu thập 

những thông tin phản hồi về kết quả triển khai các giải pháp đánh giá. Trên 

thực tế, việc đánh giá chính xác thành công của giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ 

chức là rất khó khăn do đánh giá cơ cấu thường thông qua phương pháp 

chuyên gia, phân tích định tính, hơn nữa cơ cấu tổ chức thường phức tạp với 

nhiều bộ phận, nhiều cấp quản lý, nhiều mối quan hệ liên quan và nhân quả. Do 

đó, việc triển khai đánh giá cơ cấu tổ chức nên tập trung đánh giá vào việc xem 

xét cơ cấu tổ chức mới liệu đã có được những đặc điểm của một cơ cấu tổ chức 

tốt hay chưa. 

+ Về tính thống nhất: xem xét quá trình hoạt động của cơ cấu tổ chức mới 

có đảm bảo các bộ phận đều hướng tới thực hiện mục tiêu chung của tổ chức 

hay không, mục tiêu từng bộ phận có thống nhất với mục tiêu của tổ chức hay 

không. 

+ Về tính tối ưu: xem xét các cơ cấu tổ chức mới đã đảm bảo thực hiện 

được đầy đủ các nhiệm vụ để hoàn thành chức năng của tổ chức hay không, 

có thừa, hay thiếu chức năng nào không 

+ Về tính tin cậy: xem xét hoạt động truyền thống, phối hợp trong tổ 

chức có đảm bảo chính xác, kịp thời và đầy đủ các thông tin trong tổ chức hay 

không 

+ Về tính linh hoạt: xem xét khả năng thích ứng của bộ máy với các biến 

động của môi trường đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả trong môi trường 

biến động hay không 
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+ Về tính hiệu quả: xem xét khả năng thực hiện những mục tiêu của tổ 

chức với chi phí nhỏ nhất; liêu cơ cấu tổ chức có còn chức năng nào bị chồng 

lấn, số cấp quản trị đã tối thiểu hay chưa. 
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KẾT LUẬN 
 

Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang có những thay đổi lớn để hội 

nhập với nền kinh tế quốc tế, thị trường kinh doanh nhiện liệu hàng không 

cũng có những chuyển biến rõ rệt, thế độc quyền dần bị phá bỏ và thay vào đó 

là cơ chế tranh giữa nhiều tập đoàn xăng dầu. Để đứng vững trong môi trường 

kinh doanh ngày càng khó khăn đó, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hàng 

không Việt Nam phải có sự thay đổi về chiến lược kinh doanh để tập trung 

các nguồn lực, hạn chế lãng phí nhằm nâng cao lực trên thị trường. Đi đôi 

điều này là sự thay đổi về cơ cấu tổ chức bộ máy để phù hợp thực hiện những 

nhiệm vụ mới của chiến lược kinh doanh này. 

Qua phân tích đánh giá, cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty TNHH 

MTV Xăng dầu hàng không có vẫn còn những điểm tồn tại như: tính thống 

nhất chưa cao do có những bộ phận có chưa gắn kết logic với nhau, tính tối 

ưu còn hạn chế khi bộ máy còn cồng kềnh với nhiều bộ phận không thực sự 

cần thiết. Ngoài ra, tính hiệu quả và tin cậy cơ cấu cũng còn hạn chế khi các 

công cụ phối hợp trong cơ cấu tổ chức bộ máy chưa phát huy được hết tác 

dụng của mình. 

Qua quá trình nghiên cứu, tác giá đã đề xuất những giải pháp nhằm 

hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty bao gồm: hoàn thiện hệ thống 

văn bản quy định phân cấp thẩm quyền giữa các cấp; sáp nhập các đơn vị 

,cũng như các biện pháp nâng cao hiệu quả của các công cụ phối hợp trong tổ 

chức. Ngoài ra, Công cần có chính sách quy hoạch, đào tạo  đội ngũ cán bộ 

quản lý có đủ năng lực để dẫn dắt Công ty phát triển không ngừng, đưa Công 

ty TNHH MTV Xăng dầu Hàng không Việt Nam vững vàng trên thương 

trường cạnh tranh khốc liệt. Đây sẽ là cơ hội để đổi mới, đồng thời cũng là 

những thách thức không nhỏ mà Công ty phải vượt qua. 



 

 

LỜI CẢM ƠN 

 

Trong quá trình hoàn thành luận văn, tác giả xin được bày tỏ sự cảm ơn 

sâu sắc tới GS. TS. Nguyễn Hữu Khiển đã dành thời gian, luôn tận tình hướng 

dẫn, chỉ bảo và tạo mọi điều kiện thuận lợi để tác giả hoàn thiện luận văn này. 

Tác giả xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Khoa sau đại 

học – Trường Đại hoc Lao động và Xã hội, Ban giám đốc cùng tập thể cán bộ 

nhân viên Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hàng không Việt Nam đã giúp đỡ 

để tác giả hoàn thành công trình nghiên cứu của mình. 

Trong quá trình thực hiện, do hạn chế về kinh nghiệm, luận văn không 

tránh khỏi những sai sót, tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp 

sâu sắc của các nhà khoa học, các thầy cô để luận văn được hoàn thiện hơn. 

Một lần nữa tác giả xin chân thành cảm ơn ! 
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PHỤ LỤC 1 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG BAN 

 

1. Văn phòng đối ngoại 

Chức năng:  

Văn phòng Đối ngoại là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Hội đồng 

thành viên, Tổng Giám đốc Công ty trong các hoạt động đối ngoại, hành 

chính tổng hợp, y tế và tổ chức thực hiện các chương trình công tác của Hội 

đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc Công ty. 

Nhiệm vụ: 

− Tổng hợp và tổ chức triển khai, đôn đốc thực hiện các kế hoạch, 

chương trình làm việc của Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc; phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai các nghị quyết, quyết định của Hội 

đồng thành viên; 

− Tổ chức các hoạt động đối ngoại của Công ty, tiếp đón các đoàn khách 

trong và ngoài nước đến làm việc với lãnh đạo Công ty; 

− Là đầu mối liên hệ, tiếp đón các cơ quan chính quyền địa phương, các 

tổ chức, cá nhân đến công tác để giải quyết các công việc có liên quan của 

Công ty; 

− Thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh cho các đoàn công tác nước ngoài 

theo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước; 

− Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ theo quy định; 

− Quản lý trang thiết bị, nhà cửa, đất đai theo phân công, phân cấp, đảm 

bảo điện nước và sửa chữa, bảo trì tài sản, bảo đảm phương tiện đi lại cho 

lãnh đạo và người lao động  Công ty; Đảm bảo an ninh trật tự và công tác 

phòng chống cháy nổ tại trụ sở Công ty; 



 

 

− Thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động khối cơ quan Công ty; 

thực hiện phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người lào động 

thuộc khối cơ quan Công ty; 

− Tổ chức công tác Y tế cho Công ty; Xây dựng và triển khai chế độ 

khám bệnh định kỳ, bệnh nghề nghiệp, khám phụ nữ và chỉ đạo hoạt động 

mạng lưới Y tế ở các khu vực trực thuộc Công ty. 

− Thực hiện tổ chức và quản lý hoạt động Nhà ăn tập thể của Cơ quan 

Công ty; 

− Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng thành viên và Tổng Giám 

đốc giao. 

2. Văn phòng Đảng đoàn thể 

Chức năng:  

Văn phòng Đảng - Đoàn thể là cơ quan nghiệp vụ, có chức năng tham 

mưu, giúp việc cho Đảng uỷ, Tổng Giám đốc, Ban chấp hành các đoàn thể 

(sau đây viết tắt là BCH các đoàn thể), Ban chỉ huy quân sự (sau đây viết tắt 

là BCH quân sự) Công ty tiến hành công tác đảng, công tác đoàn thể, công tác 

văn hoá, thể thao, công tác quốc phòng – quân sự theo pháp luật của Nhà 

nước, Điều lệ Đảng, Điều lệ Công đoàn và Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh. Đồng thời có chức năng hướng dẫn, tổ chức triển khai, kiểm tra 

thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản của Đảng uỷ, Hội đồng thành 

viên, Tổng giám đốc, BCH các tổ chức đoàn thể, BCH quân sự cấp trên và 

cấp mình xuống cấp dưới thực hiện. 

Nhiệm vụ: 

− Thường xuyên theo dõi nắm tình hình, báo cáo với Thường vụ, Đảng 

uỷ, Tổng giám đốc và BCH các đoàn thể, BCH quân sự Công ty về kết quả 

hoạt động công tác đảng, công tác đoàn thể, công tác tuyên truyền, văn hoá, 

thể thao, công tác quốc phòng – quân sự trong Công ty.  



 

 

− Nghiên cứu, đề xuất với Thường vụ, Đảng ủy, Tổng Giám đốc và BCH 

các đoàn thể, BCH quân sự những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, 

quản lý việc xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể vững mạnh.  

− Tham mưu, giúp Đảng uỷ, Tổng giám đốc, BCH các tổ chức đoàn thể 

tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của 

Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, 

đoàn viên, công nhân  lao động trong toàn Công ty. 

− Hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực 

hiện những nội dung công tác đã được Đảng ủy, Tổng Giám đốc, BCH các 

đoàn thể, BCH quân sự Công ty quyết định. 

− Nghiên cứu, đề xuất, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động 

tuyên truyền, văn hoá, thể thao, quốc phòng – quân sự trong cơ quan, đơn vị.  

− Nghiên cứu, đề xuất với Tổng Giám đốc các giải pháp trong việc xây 

dựng và thực hiện Quy chế văn hoá doanh nghiệp trong Công ty. 

− Thường xuyên chăm lo xây dựng và củng cố Văn phòng vững mạnh 

toàn diện, nội bộ đoàn kết thống nhất; cán bộ, đảng viên, công nhân viên có 

bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ thành thạo, đạo 

đức lối sống trong sạch, lành mạnh, phương pháp tác phong công tác khoa 

học. 

− Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đảng uỷ, Tổng giám đốc phân công. 

3. Phòng Kế hoạch đầu tư 

Chức năng: 

 Phòng KHĐT là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc 

Công ty trong công tác kế hoạch, công tác đầu tư (xây dựng cơ bản, trang 

thiết bị), công tác quản lý hợp đồng và bảo hiểm phục vụ nhiệm vụ sản xuất 

kinh doanh theo quy định hiện hành của Công ty, Tổng công ty và Nhà nước. 

Nhiệm vụ: 



 

 

− Nghiên cứu, tổng hợp và tham gia xây dựng chiến lược, các kế hoạch 

ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Công ty;  

− Xây dựng và triển khai  kế hoạch đầu tư trang thiết bị đối với các dự án 

của Công ty theo thẩm quyền và các quy định của Công ty, Tổng Công ty và 

Nhà nước. 

− Xây dựng và triển khai các kế hoạch xây dựng cơ bản thuộc quyền 

quản lý của Công ty;  

− Triển khai dự án đầu tư các công trình do Công ty quản lý theo đúng 

các quy định hiện hành của Công ty, Tổng công ty và Nhà nước. 

− Quản lý và theo dõi các hợp đồng theo Quy chế quản lý hợp đồng của 

Công ty;  

− Quản lý, theo dõi và triển khai thực hiện công tác bảo hiểm (bảo hiểm 

thương mại) trong toàn Công ty; 

− Quản lý, theo dõi phần vốn góp của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp 

khác 

− Giám sát, tư vấn và hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ cho các Cơ quan, đơn 

vị trong Công ty; 

− Tổ chức theo dõi việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh 

doanh của Công ty và các đơn vị. Đánh giá hiệu quả công tác thực hiện kế 

hoạch, đầu tư của Công ty theo phân cấp. 

− Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng thành viên và Tổng Giám 

đốc giao 

4. Phòng Tài chính kế toán 

Chức năng:  

Phòng TC-KT là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc 

Công ty trong công tác Tài chính, Kế toán, Thống kê để phục vụ nhiệm vụ sản 



 

 

xuất kinh doanh theo quy định hiện hành của Công ty, Tổng công ty và Nhà 

nước. 

Nhiệm vụ: 

− Tổ chức chỉ đạo toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán của Công ty theo 

đúng chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước, theo đúng Điều lệ tổ chức 

hoạt động, Quy chế tài chính của Công ty TNHH một thành viên xăng dầu 

HK Việt Nam. 

− Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm, trung hạn, dài hạn theo kế 

hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty. 

− Làm các thủ tục huy động vốn, đề xuất các phương án sử dụng vốn để 

phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả, bảo toàn và 

phát triển vốn. 

− Mở sổ sách kế toán phản ánh ghi chép kịp thời sự biến động của tài sản, 

vật tư, tiền vốn. Kiểm soát chặt chẽ các khoản thu, chi theo đúng chế độ quy 

định. 

− Tham gia tổ chức công tác kiểm kê, đánh giá tài sản theo quy định. 

− Lập báo cáo tài chính hàng năm , định kỳ theo quy định.. 

− Tổ chức kiểm tra công tác tài chính, kế toán của các đơn vị thành viên 

theo quy định. 

− Phối hợp tham gia đàm phán các hợp đồng kinh tế. 

− Nghiên cứu và hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính, kế toán của Nhà 

nước và của cơ quan quản lý cấp trên 

− Phối hợp với các Phòng chức năng của Công ty xây dựng kế hoạch sản 

xuất, kinh doanh trình Hội đồng thành viên phê duyệt.  

− Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, các khoản cấp phát kinh 

phí cho các đơn vị và các khoản phải đóng góp khác theo quy định. 

− Tổ chức lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán  theo quy định. 



 

 

− Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng giám đốc Công 

ty. 

5. Phòng Tổ chức cán bộ 

Chức năng: 

 Phòng Tổ chức cán bộ là cơ quan tham mưu, giúp việc và chịu trách 

nhiệm trước Đảng ủy, Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc về công tác tổ 

chức, cán bộ, phát triển nhân lực, đào tạo, tiền lương, kỷ luật lao động và các 

chế độ cho người lao động theo các quy định. 

Nhiệm vụ 

− Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định, tiêu chuẩn, chính 

sách, kế hoạch thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, phát triển nhân lực, đào 

tạo, tiền lương, kỷ luật lao động và các chế độ cho người lao động của Công 

ty. 

− Xây dựng và quản lý mô hình tổ chức trong Công ty. 

− Thực hiện công tác cán bộ của Công ty theo phân cấp. Phối hợp tổ chức 

đào tạo cán bộ theo quy định. 

− Thực hiện công tác cán bộ và quản lý người lao động tăng cường hoặc 

biệt phái, người đại diện phần vốn góp của Công ty tại doanh nghiệp khác. 

− Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược và các kế hoạch trung, ngắn 

hạn phát triển nguồn nhân lực trong toàn Công ty. 

− Xây dựng và quản lý: tiêu chuẩn đầu vào, lộ trình đào tạo và phát triển 

đối với nguồn nhân lực trong Công ty. 

− Tổ chức đào tạo, huấn luyện tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, đảo bảo 

tiêu chuẩn cho người lao động theo các quy định của cơ quan chức năng. Đào 

tạo và phát triển chất lượng nguồn nhân lực trong Công ty. 



 

 

− Xây dựng, quản lý định mức lao động và phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị thực hiện tổ chức lao động khoa học, không ngừng nâng cao năng suất lao 

động, sử dụng nguồn lực có hiệu quả trong Công ty. 

− Xây dựng và tổ chức thực hiện quản trị tiền lương, tiền công trong 

Công ty. 

− Tham mưu và tổ chức tuyển dụng, bố trí, sắp xếp, thuyên chuyển lao 

động trong Công ty. 

− Tổ chức thực hiện chính sách tiền lương, tiền công, nâng bậc lương, 

nâng ngạch lương trong Công ty. 

− Tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp và các chính sách xã hội khác đối với người lao động theo phân 

cấp. 

− Tổ chức thực hiện công tác thi đua – khen thưởng, đánh giá thức hiện 

công việc thi đua - khen thưởng, kỷ luật trong Công ty. 

− Phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an toàn – vệ sinh lao động trong 

Công ty theo quy định. 

− Quản lý các đoàn công tác nước ngoài, tổ, hội đồng của Công ty theo 

quy định. 

− Hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nội quy lao động; phối hợp với Công 

đoàn Công ty xây dựng và tổ chức thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; Theo 

dõi, tổng hợp về Hội nghị người lao động trong Công ty. 

− Tổ chức quản lý hồ sơ cán bộ, người lao động. 

− Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác tổ 

chức cán bộ, phát triển nhân lực, tiền lương, tiền công, kỷ luật và các chế độ 

khác trong Công ty. 

− Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đảng ủy, Hội đồng thành viên, và 

Tổng Giám đốc giao. 



 

 

6. Phòng Công nghệ thông tin 

Chức năng:  

Phòng Công nghệ Thông tin là cơ quan tham mưu giúp Lãnh đạo công 

ty về định hướng chiến lược dài hạn, ngắn hạn về hệ thống quy hoạch mạng 

Công nghệ Thông tin theo hướng hiện đại hoá và tin học hoá quản lý; xây 

dựng các chương trình phần mềm công nghệ thông tin phục vụ sản xuất kinh 

doanh thống nhất toàn Công ty. 

Nhiệm vụ 

− Lập kế hoạch quản lý, khai thác hạ tầng mạng, trang bị các thiết bị công 

nghệ thông tin, phần mềm phục vụ sản xuất kinh doanh trình lãnh đạo phê 

duyệt; 

− Quản lý các dự án ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ hoạt động 

kinh doanh trong toàn Công ty; 

− Quản lý các trang thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị đặc thù ngành sử 

dụng giải pháp công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm đang sử dụng trong 

toàn Công ty; 

− Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động CNTT, ứng 

dụng CNTT theo đúng các quy định hiện hành; 

− Tham gia các hoạt động về lĩnh vực Công nghệ thông tin trong và ngoài 

nước; 

7. Phòng Kỹ thuật công nghệ 

Chức năng:  

Phòng Kỹ thuật-Công nghệ là cơ quan tham mưu, giúp việc và chịu 

trách nhiệm trước Đảng ủy, Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc về công 

tác quản lý kỹ thuật, đảm bảo kỹ thuật, bảo đảm vật tư phụ tùng chuyên ngành 

xăng dầu trong lĩnh vực cung cấp nhiên liệu hàng không Jet A-1 và cung cấp 

dịch vụ tra nạp nhiên liệu hàng không Jet A-1 trong toàn Công ty. 



 

 

Nhiệm vụ: 

− Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát chất lượng, chỉ đạo công tác kỹ 

thuật và hướng dẫn nghiệp vụ công tác kỹ thuật chuyên ngành trong toàn 

công ty. 

− Kiểm tra, kiểm soát quá trình thực hiện nhiệm vụ kỹ thuật của các đơn 

vị, phổ biến áp dụng rộng rãi các ứng dụng công nghệ mới, sáng kiến cải tiến 

kỹ thuật trong toàn Công ty. 

− Cập nhật kịp thời và phổ biến áp dụng trong toàn Công ty các chế độ, 

quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành mới trong nước và quốc tế. Tham 

gia đánh giá các phương án, thẩm định các giải pháp kỹ thuật có liên quan đến 

cải tạo, xây dựng công trình chuyên ngành, trang bị phương tiện kỹ thuật mới 

phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. 

− Soạn thảo các chỉ thị, quy định, hướng dẫn thuộc lĩnh vực kỹ thuật-

công nghệ để Tổng Giám đốc công ty ban hành thực hiện trong toàn công ty 

hoặc từng đơn vị thành viên. Phối hợp xử lý và giám sát các đơn vị xử lý 

nhiên liệu Jet A-1 không phù hợp. 

− Chỉ đạo công tác kỹ thuật các bộ phận kỹ thuật, thử nghiệm của các 

đơn vị thành viên trong công ty. Đề xuất, quản lý và điều phối các chương 

trình, dự án cải tiến chất lượng. 

− Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chế độ, quy định, hướng 

dẫn về công tác kỹ thuật, chất lượng nhiên liệu hàng không của Nhà nước, cơ 

quan chủ quản cấp trên và công ty đã ban hành. 

− Chỉ đạo và kiểm tra công tác đảm bảo chất lượng nhiên liệu hàng 

không Jet A-1 của các đơn vị thành viên. Hướng dẫn thực hiện các chế độ, 

quy định kỹ thuật trong tiếp nhận, bảo quản, cấp phát, vận chuyển và tra nạp 

nhiên liệu hàng không Jet A-1 theo quy định của Nhà nước, cơ quan chủ quản 

cấp trên và của công ty. 



 

 

− Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ đảm bảo kỹ thuật trang thiết bị 

phục vụ sản xuất kinh doanh như: sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, quy 

trình bảo dưỡng, chế độ kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị kiểm tra, đo lường 

và thử nghiệm. Kiểm tra việc chấp hành các chế độ quản lý, sử dụng phương 

tiện tra nạp, trang thiết bị chuyên dùng theo quy định của công ty nhằm đảm 

bảo an toàn tuyệt đối trong sản xuất kinh doanh. 

− Kiểm tra việc tuân thủ yêu cầu đối với kho xăng dầu, bồn bể, các thiết 

bị kỹ thuật kho, đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn trong quá trình 

khai thác sử dụng kho. 

− Tham gia công tác đào tạo, đào tạo lại, nâng bậc thợ kỹ thuật cho đội 

ngũ CB-CNV, công nhân kỹ thuật toàn Công ty. 

− Tham gia đánh giá chất lượng  các nhà cung ứng các dịch vụ liên quan 

đến nhiên liệu hàng không Jet A-1. 

− Chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của Hệ thống quản lý chất lượng các 

Phòng thử nghiệm của các Xí nghiệp XDHK theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 

17025. 

− Chỉ đạo các đơn vị làm nhiệm vụ chuyên cơ. 

− Tham gia xây dựng kế hoạch Kỹ thuật - Công nghệ, kế hoạch đảm bảo 

vật tư phụ tùng chuyên ngành xăng dầu dài hạn, hàng năm và theo từng thời 

kỳ của công ty. 

− Rà soát, kiểm tra nhu cầu vật tư phụ tùng chuyên ngành của đơn vị 

thành viên, tổ chức mua sắm VTPT chuyên ngành nhập khẩu và sản xuất 

trong nước. Tiếp nhận và phân phối VTPT chuyên ngành. Thực hiện thanh 

quyết toán việc mua săm vật tư phụ tùng theo đúng quy định của Nhà nước, 

đơn vị chủ quản và của công ty. 

− Tổ chức quản lý, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các chế độ, quy 

định của Nhà nước, cơ quan chủ quản cấp trên và công ty về VTPT cũng như 



 

 

việc khai thác sử dụng, bảo quản , thanh lý vật tư phụ tùng chuyên ngành 

xăng dầu của các đơn vị thành viên. 

− Thiết lập và duy trì chế độ báo cáo việc khai thác, sử dụng, bảo quản và 

thanh lý VTPT của các đơn vị thành viên. 

− Tăng cường hiệu quả công tác quản lý, cập nhật và áp dụng các biện 

pháp quản lý mới, tin học hóa việc quản lý VTPT trong toàn công ty. 

− Xây dựng quy định về BVMT của Công ty. Xây dựng kế hoạch hàng 

năm về công tác BVMT cho toàn Công ty. Chủ trì công tác kiểm tra, giám sát 

thực hiện các yêu cầu của pháp luật, các quy định của Công ty về BVMT. 

Chủ trì triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, nâng cao nhận 

thức, phổ biến, cập nhật và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm mới 

của Nhà nước hoặc tổ chức hàng không quốc tế về BVMT trong Công ty. 

Hướng dẫn công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường, phục 

hồi môi trường trong Công ty. Tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong việc lựa 

chọn, ký kết hợp đồng kinh tế với các đối tác nhằm đảm bảo công tác BVMT. 

− Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Chủ 

tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc giao. 

8. Phòng Tiếp thị và Bán sản phẩm 

Chức năng: 

Phòng Tiếp thị và Bán sản phẩm là cơ quan tham mưu giúp việc cho 

lãnh đạo Công ty trong công tác nghiên cứu thị trường, tiếp thị sản phẩm của 

Công ty và thực hiện công tác bán nhiên liệu Hàng không cho các khách hàng 

Hàng không và khách hàng khác có nhu cầu 

Nhiệm vụ: 

− Hoạch định các chiến lược duy trì tập trung khách hàng hiện tại và phát 

huy quy mô khách hàng; 



 

 

− Tổ chức xây dựng, thực hiện và chỉ đạo các đơn vị thực hiện chương 

trình Tiếp thị và bán sản phẩm của Công ty. 

− Xây dựng kế hoạch ngân sách cho hoạt động tiếp thị và bán sản phẩm 

− Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Chủ 

tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc giao. 

9. Phòng Cung ứng điều vận 

Chức năng: 

Phòng Cung ứng và Điều vận là cơ quan tham mưu giúp lãnh đạo Công 

ty trong việc nghiên cứu thị trưởng nhiên liệu hàng không, thực hiện cung ứng 

nhiên liệu Jet A-1 về các kho cảng đầu nguồn của Công ty hoặc Công ty thuê 

và điều phối, vận chuyển nhiên liệu Jet A-1 từ các kho đầu nguồn về các kho 

sân bay đảm bảo nguồn hàng dự trữ quốc gia và phục vụ kinh doanh của 

Công ty. 

Nhiệm vụ:  

− Tiếp nhận, bảo quản, cấp phát  và giám sát xăng dầu theo quy định của 

Công ty tại các kho cảng đầu nguồn của Công ty hoặc Công ty thuê;  

− Phối hợp với các Phòng chức năng lập kế hoạch cung ứng, điều vận 

hàng năm, hàng quý bao gồm các chỉ tiêu chính như doanh thu, sản lượng, 

chủng loại hàng hóa của công ty; 

− Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm soát mọi hoạt động cung ứng, điều vận trong 

toàn Công ty: 

− Triển khai hoạt động cung ứng, điều vận theo quy định của Nhà nước; 

− Chủ trì và phối hợp với các Phòng chức năng của Công ty trong việc 

chọn thầu, đàm phán đi đến ký kết và thực hiện các hoạt động cung ứng nhiên 

liệu theo kế hoạch đã được Tổng Giám đốc phê duyệt. 



 

 

− Chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan để có kế hoạch điều phối hàng 

hóa hợp lý, đáp ứng kịp thời và đầy đủ hàng hóa cho việc kinh doanh tại các 

khu vực kinh doanh của Công ty (miền Bắc, miền Trung, miền Nam) 

− Định kỳ hàng tháng, quý, năm lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 

cung ứng, điều vận. Phối hợp với các Phòng chức năng đánh giá hiệu quả 

kinh doanh, phân tích các hoạt động kinh tế, báo cáo kịp thời với Tổng Giám 

đốc Công ty. 

10. Phòng An ninh an toàn 

Chức năng:  

Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng An ninh An toàn nhằm quy 

định cụ thể về tổ chức, hoạt động của Phòng An ninh An toàn trên cơ sở các 

quy định có liên quan của Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Hàng 

không Việt Nam, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Nhà nước để thống 

nhất triển khai thực hiện trong Phòng An ninh An toàn, áp dụng đối với các tổ 

chức, cá nhân có liên quan. 

Nhiệm vụ: 

− Chủ trì xây dựng, duy trì, vận hành và không ngừng hoàn thiện hệ 

thống quản lý an toàn của Công ty, đáp ứng yêu cầu của Cục Hàng không 

Việt Nam, các nhà chức trách hàng không và tổ chức có liên quan; 

− Chủ trì xây dựng, cập nhật và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện 

các chính sách, tiêu chuẩn, quy trình, quy định, hệ thống tài liệu về an toàn, 

an ninh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; 

− Chủ trì giám sát, kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ, thực hiện các tiêu 

chuẩn, chính sách an toàn, an ninh của Công ty và các tiêu chuẩn, quy trình, 

quy định có liên quan; 



 

 

− Chủ trì việc tiếp nhận, phân tích, quản lý thông tin, dữ liệu; xử lý các 

báo cáo an toàn, an ninh; xác định, phân tích, đánh giá và kiểm soát các nguy 

cơ, rủi ro uy hiếp an toàn, an ninh theo phân cấp;  

− Theo dõi, thống kê và lưu giữ đầy đủ các tài liệu, mẫu vật của các vụ 

việc vi phạm tiêu chuẩn an toàn, an ninh; tổ chức điều tra tai nạn, sự cố, giảng 

bình và đưa ra các biện pháp phòng ngừa, nâng cao an toàn, đảm bảo an ninh 

trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; 

− Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức huấn luyện, đào 

tạo công tác an toàn, an ninh, phòng chống cháy nổ và các nghiệp vụ có liên 

quan khác; 

− Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ an toàn, an ninh tại cơ quan Công ty và 

các Xí nghiệp, đơn vị thành viên; 

− Theo dõi, chỉ đạo công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, 

thiên tai, dịch bệnh tại các Xí nghiệp, đơn vị thành viên; 

− Tham gia ý kiến vào các dự án, kế hoạch có liên quan đến việc thiết kế, 

xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống an toàn, an ninh, giám sát 

của các dự án đầu tư xây dựng công trình kho, cảng, trạm tiếp nhận, cấp 

phát… tại các Xí nghiệp, đơn vị thành viên; 

−  Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan 

công an, Ban chỉ huy quân sự địa phương và an ninh tại các cảng hàng không 

nơi Công ty có bộ phận trú đóng để có cơ sở tham mưu cho lãnh đạo Công ty 

đề ra chủ trương, biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh cho mọi hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty; 

− Là đầu mối về an toàn, an ninh của Công ty TNHH MTV Xăng dầu 

Hàng không Việt Nam trong quan hệ với Cục Hàng không Việt Nam, Tổng 

Công Hàng không Việt Nam, các nhà chức trách hàng không và tổ chức có 

liên quan trong công tác an toàn, an ninh 



 

 

 

PHỤ LỤC 2 

Sơ đồ mối quan hệ trong cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hàng không Việt Nam



 

 

PHỤ LỤC 3 

SỐ LƯỢNG, TRÌNH ĐỘ VÀ BỐ TRÍ CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO 

ĐỘNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY 

CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

1. Văn phòng đối ngoại 

TT 
Bộ 

phận 
Chức danh/ vụ 

Số 

lượng 

Độ 

tuổi 

trung 

bình 

Trình độ Chuyên ngành 

ĐH và 

trên ĐH 

Dưới 

ĐH 

Đúng 

chuyên 

ngành 

Khác 

chuyên 

ngành 

1   Chánh văn phòng 1 51 1     1 

2   Phó chánh văn phòng 1 39 1     1 

3 

Hành 

chính 

Trưởng bộ phận 1 40 1     1 

4 Nhân viên lễ tân 3 35 1 2   3 

5 Nhân viên tổng đài 2 38,5   2   2 

6 Nhân viên tạp vụ 2 46   1   1 

7 Nhân viên điện nước 2 48,5   2 2   

8 Nhân viên văn thư 5 36,6 3 2 4 1 

9 Nhân viên thủ kho 1 47   1   1 

10 Thư 

ký đối 

ngoại 

Trưởng bộ phận             

11 
Chuyên viên 4 35 4     4 

12 Thư 

ký 

ISO 

Trưởng bộ phận 1 36 1   1   

13 
Chuyên viên ISO 2 33 2   2   

14 
Bếp ăn 

Bếp trưởng 1 40   1 1   

15 Cấp dưỡng 8 38,2   8 8   

16 
Y tế 

Chuyên viên (bác sĩ)  1 43 1   1   

17 Nhân viên y tế 1 25   1 1   

18 
Bảo vệ 

Trưởng bộ phận 1 54   1 1   

19 Nhân viên bảo vệ 9 44,8   9 1 8 



 

 

20 
Lái xe 

Trưởng bộ phận 1 54   1   1 

21 Nhân viên lái xe 8 44,6 1 7   8 

Tổng số 55  16 39 22 33 

2. Văn phòng Đảng đoàn thể 

TT Chức danh/ vụ 
Số 

lượng 

Độ tuổi 

trung 

bình 

Trình độ Chuyên ngành 

ĐH và 

trên ĐH 

Dưới 

ĐH 

Đúng 

chuyên 

nghành 

Khác 

chuyên 

ngành 

1 Chánh văn phòng 1 57 1   1   

2 Phó chánh văn phòng 2 50,5 2   1 1 

3 Chuyên viên 7 37,8 7   2 5 

4 Nhân viên 2 28   2   2 

Tổng cộng 12   10 2 4 8 

 

3. Phòng Kế hoạch đầu tư 

TT Chức danh/ vụ 
Số 

lượng 

Độ 

tuổi 

trung 

bình 

Trình độ Chuyên ngành 

ĐH và 

trên ĐH 

Dưới 

ĐH 

Đúng 

chuyên 

môn 

Khác 

chuyên 

môn 

1 Trưởng phòng 1 51 1   1   

2 Phó phòng 2 57,5 2   2   

3 
Chuyên viên kế hoạch 

và đầu tư trang thiết bị 
5 

39,6 5   5   

4 
Chuyên viên quản lý 

hợp đồng và bảo hiểm 
3 

32,5 3   2 1 

5 
Chuyên viên xây dựng 

cơ bản 
4 

39,3 3   3 1 

Tổng số 15   15   13 2 

 

4. Phòng Tài chính kế toán 



 

 

 

TT Bộ phận Chức danh/ vụ 
Số 

lượng 

Độ tuổi 

trung 

bình 

Trình độ Chuyên ngành 

ĐH và 

trên ĐH 

Dưới 

ĐH 

Đúng 

chuyên 

môn 

Khác 

chuyên 

môn 

1   Kế toán trưởng 1 52 1   1   

2   Phó phòng 2 45 2   2   

3   
Chuyên viên trực 

thuộc phòng 
2 24 2   2   

4 

Thống kê 

Trưởng bộ phận 1 40 1   1   

5 
Chuyên viên thống 

kê 
6 37,3 6 

  
6 

  

6 

Tài chính 

Trưởng bộ phận 1 38 1   1   

7 Thủ quỹ 1 43 1   1   

8 Chuyên viên tài chính 5 36 5   5   

9 Kế toán 

quản trị 

Trưởng bộ phận 1 40 1   1   

10 Chuyên viên 3 28,3 3   3   

11 Kế toán 

đầu tư 

Trưởng bộ phận 1 39 1   1   

12 Chuyên viên 5 37,6 5   5   

13 
Kế toán 

Trưởng bộ phận 1 42 1   1   

14 Chuyên viên 3 38 3   1 2 

15 Chế độ 

kiểm tra 

Trưởng bộ phận 1 54 1   1   

16 Chuyên viên 3 32,5 3   3   

Tổng cộng 37   37   35 2 

5. Phòng Tổ chức cán bộ 

TT 
Bộ 

phận 
Chức danh/ vụ 

Số 

lượng 

Độ 

tuổi 

trung 

bình 

Trình độ Chuyên ngành 

ĐH và 

trên 

ĐH 

Dưới 

ĐH 

Đúng 

chuyên 

môn 

Khác 

chuyên 

môn 

1   Trưởng phòng 1 54 1   1   



 

 

2   Phó phòng 1 38 1   1   

3   
Chuyên viên thi đua 

khen thưởng 
1 45   1   1 

4   
Chuyên viên quản 

lý hồ sơ 
1 54   1   1 

5   

Chuyên viên theo 

dõi nội quy và kỷ 

luật lao động 

1 32 1   1   

6 Lao 

động 

tiền 

lương 

Trưởng bộ phận 1 32 1   1   

7 Chuyên viên 1 30 1   1   

8 
Chế độ 

BHXH 

Chuyên viên bảo hộ 

lao động 
1 59   1   1 

9 
Chuyên viên 

BHXH 
1 25 1     1 

10 

Đào tạo 

Trưởng bộ phận 1 40 1   1   

11 
Chuyên viên đào 

tạo 
4 29,4 4   1 3 

12 Trung 

tâm đào 

tạo và 

huấn 

luyện 

Trưởng trung tâm 1 40 1   1   

13 Chuyên viên 4 32,6 4     4 

Tổng cộng 19   16 3 8 11 

6. Phòng Công nghệ thông tin 

TT Bộ phận 
Chức danh/ 

vụ 

Số 

lượng 

Độ 

tuổi 

trung 

bình 

Trình độ Chuyên ngành 

ĐH và 

trên 

ĐH 

Dưới 

ĐH 

Đúng 

chuyên 

môn 

Khá 

chuyên 

môn 

1   Trưởng phòng 1 35 1   1   



 

 

2   Phó phòng 1 35 1   1   

3 Phát triển 

hạ tầng 

Chuyên viên 3 25 3   3   

4 Nhân viên 1 24   1 1   

5 

Phát triển 

ứng dụng 

công nghệ 

Chuyên viên 2 31,5 2   2   

Tổng cộng 8 7 1 8 0 

7. Phòng Kỹ thuật công nghệ 

TT Bộ phận Chức danh/ vụ 
Số 

lượng 

Độ 

tuổi 

trung 

bình 

Trình độ Chuyên ngành 

ĐH và 

trên 

ĐH 

Dưới 

ĐH 

Theo 

đúng vị 

trí công 

việc 

Khác 

vị trí 

công 

việc 

1   Trưởng phòng 1 55 1   1   

2   Phó phòng 1 38 1   1   

3 An toàn 

chất 

lượng 

Trưởng bộ phận 1 35 1   1   

4 
Chuyên viên 

ATCL 
3 31 3   3   

5 
Quản lý 

vật tư 

Trưởng bộ phận 1 37 1     1 

6 
Chuyên viên 

QLVT 
3 32 3   1 2 

7 
Kỹ thuật 

khai thác 

Trưởng bộ phận 1 52 1   1   

8 
Chuyên viên 

KTKT 
4 36 4   4   

Tổng cộng 15   15 0 12 3 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Phòng Tiếp thị và bán sản phẩm 

TT Chức danh/ vụ 
Số 

lượng 

Độ 

tuổi 

trung 

bình 

Trình độ Chuyên ngành 

ĐH và 

trên 

ĐH 

Dưới 

ĐH 

Theo 

đúng vị 

trí công 

việc 

Khác 

vị trí 

công 

việc 

1 Trưởng phòng 1 45 1   1   

2 Phó phòng 1 40 1   1   

3 Chuyên viên Bán sản phẩm 6 27,5 6   6   

4 Chuyên viên Tiếp thị 5 32,6 5   5   

Tổng số 13   13 0 13 0 

9. Phòng Cung ứng điều vận 

TT Chức danh/ vụ 
Số 

lượng 

Độ 

tuổi 

trung 

bình 

Trình độ Chuyên ngành 

ĐH và 

trên 

ĐH 

Dưới 

ĐH 

Theo 

đúng vị 

trí công 

việc 

Khác 

vị trí 

công 

việc 

1 Trưởng phòng 1 46 1   1   

2 Phó phòng 1 39 1   1   

3 Chuyên viên Cung ứng 5 37,6 4 1 5   

4 Chuyên viên Điều vận 4 37,6 4   3 1 

Tổng số 11   10 1 10 1 

10. Phòng An ninh an toàn 

TT Chức danh/ vụ 
Số 

lượng 

Độ 

tuổi 

trung 

bình 

Trình độ Chuyên ngành 

ĐH và 

trên 

ĐH 

Dưới 

ĐH 

Theo 

đúng vị 

trí công 

việc 

Khác 

vị trí 

công 

việc 

1 Trưởng phòng 1 54 1   1   



 

 

2 Phó phòng 1 38 1     1 

3 
Chuyên viên Giám sát 

khai thác 8 32,5 7 1 1 7 

4 Chuyên viên an ninh 3 42,6 1 2 3 

5 Chuyên viên an toàn 3 43 3  3  

Tổng số 16   13 3 5 11 

 

  



 

 

PHỤ LỤC 4 

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO, ĐỘ TUỔI, THÂM NIÊN CÁC BỘ QUẢN LÝ 

TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG TY 

TNHH MTV XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG VN 

1. Văn phòng đối ngoại 

STT Vị trí Tuổi Trình độ đào tạo Thâm niên 

1 Chánh văn phòng 51 Cử nhân kế toán thương nghiệp 4 

2 Phó chánh văn phòng 39 Cử nhân ngoại ngữ 3 

3 Trưởng bộ phận hành chính 40 Cử nhân kinh tế 2 

4 Trưởng bộ phận thư ký đối ngoại       

5 Trưởng bộ phận thư ký ISO 36 Cử nhân Sư phạm 3 

6 Bếp trưởng 40 Trung cấp chế biến món ăn 10 

7 Trưởng bộ phận y tế 43 Cử nhân Y khoa 12 

8 Trưởng bộ phận bảo vệ 54 Sơ cấp 5 

9 Trưởng bộ phận lái xe 54 Sơ cấp 7 

2. Văn phòng Đảng đoàn thể 

STT Vị trí Tuổi Trình độ đào tạo Thâm niên 

1 Chánh văn phòng 57 Cử nhân học viên chính trị quân sự 9 

2 Phó chánh văn phòng  51 Cử nhân học viên chính trị quân sự 6 

3 Phó chánh văn phòng 49 Cử nhân học viên chính trị quân sự 3 

3. Phòng Kế hoạch đầu tư 

STT Vị trí Tuổi Trình độ đào tạo 
Số năm kinh 

nghiệm 

 1 Trưởng phòng 51 Cử nhân kinh tế  9 

 2 Phó phòng  59 Thạc sĩ kinh tế 6 

 3 Phó phòng 56 Cử nhân kinh tế 7 

4. Phòng Tài chính kế toán 

STT Vị trí Tuổi Trình độ đào tạo Thâm niên 

 1 Kế toán trưởng 52 Cử nhân kế toán 10 



 

 

 2 Phó phòng 47 Cử nhân kinh tế 6 

 3 Phó phòng 43 Thạc sỹ kinh tế 8 

 4 Trưởng bộ phận thống kê 40 Cử nhân kinh tế 8 

 5 Trưởng bộ phận tài chính 38 Cử nhân kinh tế 3 

 6 Trưởng bộ phận kế toán quản trị 40 Cử nhân kinh tế 5 

 7 Trưởng bố phận kế toán đầu tư 39 Cử nhân kinh tế 7 

 8 Trưởng bộ phận kế toán 39 Cử nhân kinh tế 3 

 9 Trưởng bộ phận chế độ kiểm tra 54 Cử nhân kinh tế 5 

5. Phòng Tổ chức cán bộ 

STT Vị trí Tuổi Trình độ đào tạo Thâm niên 

1 Trưởng phòng 54 
Cử nhân Quản trị nhân 

lực, cử nhân Tiếng anh 
8 

2 Phó phòng 38 Cử nhân Quản trị nhân lực 5 

3 Trưởng bộ phận lao động tiền lương 32 Cử nhân kinh tế 2 

4 Trưởng bộ phận chế độ BHXH 59 Cử nhân kinh tế 6 

5 Trưởng bộ phận đào tạo 40 Cử nhân Sư phạm 4 

6 Trưởng trung tâm huấn luyện & đào tạo 40 Cử nhân Sư phạm 6 

 

6. Phòng Công nghệ thông tin 

STT Vị trí Tuổi Trình độ đào tạo Thâm niên 

1 Trưởng phòng 35 Kỹ sư điện tử viễn thông 2 

2 Phó phòng 35 Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử 1 

7. Phòng Kỹ thuật công nghệ 

STT Vị trí Tuổi Trình độ đào tạo Thâm niên 

1 Trưởng phòng 55 
Cử nhân ĐH học Quân sự 

Uliannopxco 
8 

2 Phó phòng 38 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 1 

3 Trưởng bộ phận an toàn chất lượng 35 Kỹ sư kinh tế cơ khí 4 

4 Trưởng bộ phận quản lý vật tư 37 Thạc sĩ kinh tế 1 



 

 

5 Trưởng bộ phận kỹ thuật khai thác 52 
Kỹ sư cơ khí và chế tạo máy 

dầu khí 
6 

 

8. Phòng Tiếp thị và bán sản phẩm 

STT Vị trí Tuổi Trình độ đào tạo Thâm niên 

 1 Trưởng phòng 45 Cử nhân kinh tế 1 

 2 Phó phòng 40 Cử nhân kinh tế 1 

9. Phòng Cung ứng điều vận 

STT Vị trí Tuổi Trình độ đào tạo Thâm niên 

 1 Trưởng phòng 46 Cử nhân kinh tế 5 

 2 Phó phòng 39 Cử nhân kinh tế 4 

10. Phòng An ninh an toàn 

STT Vị trí Tuổi Trình độ đào tạo Thâm niên 

 1 Trưởng phòng 54 Cử nhân đại học An ninh 6 

 2 Phó phòng 38 Cử nhân tin học 2 

11. Các Xí nghiệp và đơn vị thành viên 

STT Vị trí Tuổi Trình độ đào tạo Thâm niên 

1 Giám đốc XN XDHK miền Bắc 47 
Cử nhân kinh tế; Kỹ sư tàu 

biền, cử nhân ngoại ngữ 
1 

2 Giám đốc XN XDHK miền Trung 50 
Cử nhân kinh tế; Cử nhân 

luật 
3 

3 Giám đốc XN XDHK miền Nam 40 Thạc sĩ kinh tế 6 

4 Giám đốc XN Vận tải XDHK 56 
Cử nhân Quản lý hành 

chính 
6 

5 Giám đốc XN TMDK miền Nam 51 Cử nhân kinh tế 8 

6 
Giám đốc chi nhánh Công ty khu 

vực Bắc miền Trung 
59 

Cử nhân Quản lý hành 

chính 
8 

7 Trưởng VP đại diện tp.HCM 48 Cử nhân kinh tế 3 



 

 

PHỤ LỤC 5 

QUY TRÌNH KINH DOANH NHIÊN LIỆU JET A1 TẠI CÔNG 

TY TNHH MTV XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

 

 

 

  



 

 

PHỤ LỤC 6 

 

PHIẾU KHẢO SÁT 

Đánh giá cơ cấu tổ chức bộ máy tại Công ty TNHH MTV  

Xăng dầu Hàng không Việt Nam 

Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của anh/chị cho 

điều tra đánh giá thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy thuộc đề tài nghiên cứu: 

“Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy tại Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hàng 

không Việt Nam”.  

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của các anh/chị 

I. NỘI DUNG KHẢO SÁT 

II. KHẢO SÁT 

Trong phần này chúng tôi muốn hỏi về thực trạng cơ cấu tổ chức bộ 

máy của Công ty. Mỗi câu hỏi có một số phương án trả lời, xin mời anh/chị 

chọn một câu trả lời phù hợp nhất với thực trạng hiện tại của đơn vị mà 

anh/chị đang công tác và đánh dấu (ü) vào trước câu trả lời: 

1. Đơn vị anh/chị đã có văn bản quy 

định chức năng, nhiệm vụ của đơn vị 

mình ? 

o Có 

o Không (nếu không, anh/chị không 

phải trả lời câu số 2 và 3) 

2. Hệ thống văn bản quy định chức 

năng nhiệm vụ của đơn vị anh/chị đã 

được xây dựng phù hợp thực tế ? 

o Đồng ý 

o Không đồng ý 

o Không có ý kiến 

3. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị 

anh/chị không chồng chéo với chức năng 

nhiệm vụ của các đơn vị khác  

4. Việc phân cấp thẩm quyền giữa các 

cấp trong Công ty hiện nay đã cụ thể, rõ 

ràng, không chồng chéo 



 

 

o Đồng ý 

o Không đồng ý 

o Không có ý kiến 

o Đồng ý 

o Không đồng ý 

o Không có ý kiến 

5. Đơn vị anh/chị có mô tả công việc 

cho các vị trí chức danh công việc bằng 

văn bản không ? 

o 0 – 20% số chức danh công việc 

o 20 – 50% số chức danh công việc 

o Hơn 50% số chức danh công việc 

o Không có văn bản mô tả công việc 

6. Đơn vị anh/chị có xây dựng định 

biên nhân sự cho từng vị trí chức danh 

công việc bằng văn bản không? 

o Có 

o Không 

7. Số lượng nhân sự tại đơn vị anh/chị 

đã phù hợp, đảm bảo hoàn thành tốt công 

việc 

o Đúng 

o Không đúng 

o Không có ý kiến 

8. Anh/chị luôn cần bao nhiêu thời 

gian làm việc tại Công ty để hoàn thành 

hết các công việc được giao ? 

o 10 – 30% thời gian 

o 30 – 50% thời gian 

o 50 – 70% thời gian 

o 70 – 90% thời gian 

o Trên 90% thời gian 

o Không thể hoàn thành hết vì khối 

lượng công việc quá lớn 

9. Anh/chị có hiểu và nắm vững các 

giá trị cốt lõi của Công ty được quy định 

trong Quy ước Văn hóa Vinapco hay 

không ? 

o Có 

o Không 

 

10. Hệ thống công nghệ thông tin của 

Công ty: 

o Có đủ thông tin, cập nhật, dễ tiếp cận. 

o Có, nhưng thông tin chưa đầy đủ, 

hoặc đầy đủ thông tin nhưng khó tiếp cận 

o Không có 

11. Số lượng cán bộ quản lý tại đơn vị 

phù hợp với yêu cầu công việc 

12. Anh/chị luôn được những chỉ dẫn 

đầy đủ trong công việc từ cấp trên khi 



 

 

o Đúng 

o Không đúng 

o Không có ý kiến 

cần 

o Đúng 

o Không đúng 

o Không có ý kiến 

Đối với các câu sau, xin mời anh/chị lựa chọn câu trả lời phù hợp 

nhất với thực trạng hiện nay tại đơn vị anh/chị và đánh dấu (ü) vào trước câu 

trả lời đó (Có thể lựa chọn nhiều phương án) 

1. Cấp trên của anh/chị thường giao nhiệm vụ cho nhân viên căn cứ vào: 

o Mô tả công việc của vị trí chức danh nhân viên đảm nhiệm 

o Nhu cầu của đơn vị và đánh giá năng lực của từng nhân viên 

o Quan điểm của lãnh đạo 

o Thâm niên công tác và số năm cống hiến cho Công ty 

o Khác: ………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………................................................. 

2. Số lượng nhân sự tại đơn vị được quyết định căn cứ vào: 

o Đánh giá nhu cầu nhân lực của đơn vị 

o Quan điểm của lãnh đạo 

o So sánh với số lượng nhân sự các đơn vị khác 

o Khác: …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………….................................................. 

II. THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI TRẢ LỜI 

Xin anh / chị cho biết một số thông tin: 

1. Chức danh/ vụ: ……………………………………………………………… 

2. Giới tính: o Nam o Nữ 

3. Tuổi o dưới 30 o 30 - 40 o 40- 50 o 50 - 60 o trên 60 

4. Trình độ o Trên Đại học o Đại học o Cao đẳng 

 
o Trung cấp, công 

nhân kỹ thuật 

o Sơ cấp o Chưa có bằng cấp, 

khác 



 

 

5. Đơn vị công tác ……………………………………………………………… 

6. Số điện thoại: ……………………………………………………………… 

7. Họ và tên: ……………………………………………………………… 

(chỉ liên hệ trong trường hợp cần làm rõ ý kiến trong phiếu khảo sát) 

 

Xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của anh/chị ! 


