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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Vốn luân chuyển theo nghĩa rộng là giá trị của toàn bộ tài sản lưu 

động, là những tài sản gắn liền với chu kì kinh doanh của công ty. Nó 

tác động trực tiếp đến trạng thái sinh lợi và rủi ro của doanh nghiệp. 

Xu hướng hiện nay doanh nghiệp Nhà nước được giao quyền tự 

chủ sản xuất kinh doanh, nhà nước giao vốn ban đầu cho doanh nghiệp, 

doanh nghiệp phải tự xác định nhu cầu, khả năng đảm bảo và tự tiến 

hành huy động vốn cho doanh nghiệp.  

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là công ty nhà nước giữ vai trò chủ 

đạo trong việc cung ứng xăng dầu cho nền kinh tế. Công ty Xăng dầu 

Quảng Bình là doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. 

Hoạt động quản trị vốn luân chuyển tại các công ty xăng dầu có nhiều 

đặc thù riêng, khá phức tạp, khác với những ngành nghề khác. Cụ thể 

như quá trình lưu thông ngân quỹ qua nhiều giai đoạn, giữa các đại lí, 

cửa hàng, công ty và tập đoàn. Khách hàng của công ty bao gồm nhiều 

đối tượng khác nhau, từ các tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp, các 

công ty sản xuất, kinh doanh và cá nhân mua xăng dầu để sử dụng. 

Mặt hàng xăng dầu có nhiều đặc tính vật lý khác biệt, vì vậy công tác 

quản lý chất lượng và hao hụt xăng dầu cần được chú ý. 

Xét về mặt thực tiễn, việc áp dụng các lí thuyết, mô hình quản trị 

vốn luân chuyển vào hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Nam còn 

chưa rộng rãi và chưa theo một quy trình khoa học. Vì vậy, đã có nhiều 

tác giả định hướng nghiên cứu về đề tài này ở nhiều công ty cụ thể. 

Tại công ty Xăng dầu Quảng Bình, công tác quản trị vốn luân chuyển 

hiện nay vẫn còn chưa được thực hiện đầy đủ, khoa học. Trước thực 

trạng như vậy, tôi đã chọn đề tài: “Quản trị vốn luân chuyển tại Công 

ty Xăng dầu Quảng Bình” để nghiên cứu.  



2 

 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa cơ sở lí luận về vốn luân chuyển và hoạt động quản 

trị vốn luân chuyển tại doanh nghiệp. 

- Hiểu và đánh giá được thực trạng quản trị vốn luân chuyển tại 

Công ty Xăng dầu Quảng Bình. 

- Vận dụng những lí thuyết đã học, cùng với tìm hiểu thực trạng 

công ty để đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lí và sử 

dụng vốn luân chuyển của công ty. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu các vấn đề về lí luận và thực 

tiễn quản trị vốn luân chuyển tại Công ty Xăng dầu Quảng Bình. 

- Phạm vi nghiên cứu: 

Về mặt nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu một số nội dung 

chủ yếu về quản trị vốn luân chuyển. 

Về mặt không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu về công tác 

quản trị vốn luân chuyển tại Công ty Xăng dầu Quảng Bình. 

Về mặt thời gian: Luận văn nghiên cứu dựa trên thông tin và số 

liệu của công ty giai đoạn 2010 đến nay. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, trong đó sử 

dụng hệ thống các phương pháp luận bao gồm: Phương pháp phân tích 

và tổng hợp lí thuyết, phương pháp quan sát khoa học, phương pháp 

phân tích và tổng kết kinh nghiệm, phương pháp chuyên gia, và một 

số phương pháp nghiên cứu khoa học khác. 

5. Bố cục luận văn 

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

lục, cấu trúc luận văn gồm 3 chương như sau:  
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Chương 1. Lý luận chung về quản trị vốn luân chuyển tại doanh 

nghiệp. 

Chương 2. Thực trạng công tác quản trị vốn luân chuyển tại công 

ty Xăng dầu Quảng Bình. 

Chương 3. Đề xuất giải pháp quản trị vốn luân chuyển tại công ty 

Xăng dầu Quảng Bình. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Quản trị vốn luân chuyển là một nội dung rất quan trọng trong 

quản trị tài chính. Vấn đề này đã được nhiều tác giả nghiên cứu, và đã 

hình thành một khung lí thuyết tương đối hoàn chỉnh. 

Trong bài luận văn này, tác giả nghiên cứu phần cơ sở lí luận chủ 

yếu dựa vào nguồn tài liệu nghiên cứu chính, đó là giáo trình: 

Eugene F. Brigham và Phillip R. Daves (2010), Intermediate 

Financial Management, 10 edition, part six, Thomson South-Western, 

USA. Phần 6, bao gồm các chương 21, 22, 23 của cuốn sách này đề 

cập đến các quyết định về quản trị vốn luân chuyển theo cách tiếp cận 

nâng cao chất lượng hoạt động quản trị vốn luân chuyển để tăng giá 

trị công ty. Tác giả xem xét tác động của vốn luân chuyển đến dòng 

tiền mặt của công ty. Mục tiêu của công ty là rút ngắn chu kì chuyển 

hóa tiền mặt càng nhiều càng tốt nhưng không ảnh hưởng đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh của công ty. Điều này sẽ làm tăng giá trị 

công ty. Để rút ngắn chu kì chuyển hóa tiền mặt cần phải tác động tới 

các yếu tố cấu thành chu kì chuyển hóa tiền mặt. Phần này đề cập đến 

các công cụ, cách thức và kĩ thuật quản trị các yếu tố như tiền mặt, 

hàng tồn kho, khoản phải thu để giúp nâng cao hiệu quả quản trị vốn 

luân chuyển và từ đó giúp rút ngắn chu kì chuyển hóa tiền mặt. Phần 

này còn đề cập đến chính sách tài trợ cho vốn luân chuyển, và các 

nguồn tài trợ ngắn hạn phổ biến. 
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CHƯƠNG 1 

LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI 

DOANH NGHIỆP 

 

1.1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN 

1.1.1. Các khái niệm liên quan đến vốn luân chuyển 

a. Vốn luân chuyển 

Vốn luân chuyển đề cập một cách đơn giản đến những tài sản 

lưu động dùng trong hoạt động của doanh nghiệp.  

b. Vốn luân chuyển ròng 

Vốn luân chuyển ròng: Bằng tài sản ngắn hạn trừ đi nợ ngắn hạn.  

c. Vốn luân chuyển hoạt động ròng 

Vốn luân chuyển hoạt động ròng: Được tính bằng tài sản ngắn 

hạn hoạt động trừ đi nợ ngắn hạn hoạt động. 

1.1.2. Các yếu tố cấu thành và đặc điểm của vốn luân chuyển 

a. Các yếu tố cấu thành vốn luân chuyển 

- Tiền mặt và chứng khoán khả nhượng 

- Giá trị khoản phải thu 

- Giá trị hàng tồn kho 

- Các khoản đầu tư ngắn hạn khác 

b. Đặc điểm 

Vốn luân chuyển gắn liền với chu kỳ sản xuất kinh doanh, 

không ngừng tuần hoàn thay đổi hình thái biểu hiện, và thu hồi về khi 

tiêu thụ sản phẩm. 

1.1.3. Tầm quan trọng của quản trị vốn luân chuyển 

Quản trị vốn luân chuyển tốt có thể làm giảm khoản đầu tư cần 

thiết vào hoạt động kinh doanh, từ đó là tăng dòng tiền tự do và tăng 

giá trị doanh nghiệp. 
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1.1.4. Mục tiêu của quản trị vốn luân chuyển tại doanh nghiệp 

Mục tiêu của quản trị vốn luân chuyển là kiểm soát chặt chẽ lượng 

tiền mặt, khoản phải thu, hàng tồn kho để rút ngắn chu kỳ chuyển hóa tiền 

mặt mà không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. 

1.2. NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN 

1.2.1. Quản trị tiền mặt 

a. Khái niệm và lý do công ty nắm giữ tiền mặt 

Tiền mặt được định nghĩa là tiền gửi cộng với tiền mặt tại quỹ. 

Các công ty nắm giữ tiền mặt để: Thực hiện các giao dịch và bù 

trừ cho ngân hàng để được cung cấp khoản cho vay và dịch vụ. 

b. Chu kỳ chuyển hóa tiền mặt 

Chu kỳ chuyển hóa tiền mặt là khoảng thời gian từ khi thanh 

toán tiền vốn lưu động đến khi thu tiền bán hàng. 

c. Mục tiêu của quản trị tiền mặt 

Mục tiêu của quản trị tiền mặt là giảm thiểu lượng tiền mặt nắm 

giữ đủ để duy trì và giúp công ty hoạt động hiệu quả. 

d. Ngân sách tiền mặt 

Ngân sách tiền mặt cho thấy dòng tiền vào và dòng tiền ra dự 

kiến của công ty trong một thời gian cụ thể, được sử dụng cho mục 

đích dự báo. 

e. Các kỹ thuật quản trị tiền mặt 

Các kỹ thuật quản trị tiền mặt thường được sử dụng: Đồng bộ 

hóa dòng tiền mặt, giảm thời gian kiểm tra hóa đơn, kỹ thuật vốn trôi 

nổi, đẩy nhanh tốc độ thu tiền. 

1.2.2. Quản trị khoản phải thu 

a. Khái niệm khoản phải thu 

Khoản phải thu là giá trị của tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà 

khách hàng còn nợ công ty khi mua hàng. 
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b. Mục tiêu của quản trị khoản phải thu 

Để quyết định về các chính sách quản trị khoản phải thu như thế 

nào, công ty cần xem xét, so sánh giữa lợi nhuận gia tăng và chi phí 

gia tăng khi quyết định chính sách tín dụng. 

c. Chính sách tín dụng 

Là yếu tố quyết định tình hình khoản phải thu của công ty. Nó 

bao gồm 4 biến số: Tiêu chuẩn tín dụng, thời hạn tín dụng, chiết khấu 

nhờ trả sớm, chính sách thu hồi nợ. 

d. Các công cụ theo dõi khoản phải thu 

Kỳ thu tiền bình quân (Days Sales Outstanding, viết tắt là DSO) 

Biểu thời gian theo dõi khoản phải thu (Aging Schedules) 

1.2.3. Quản trị hàng tồn kho 

a. Khái niệm hàng tồn kho 

Hàng tồn kho hay hàng tích trữ được định nghĩa là vật liệu tích 

lũy được lưu trữ trong một hệ thống chuyển đổi. 

b. Mục tiêu của quản trị hàng tồn kho 

Hai mục tiêu của quản trị hàng tồn kho là: Để đảm bảo có sẵn hàng 

tồn kho cần thiết để duy trì hoạt động, nhưng phải kiểm soát các chi phí 

đặt hàng và vận chuyển hàng tồn kho đến mức thấp nhất có thể. 

c. Các quyết định trong quản trị hàng tồn kho 

- Đặt hàng bao nhiêu? 

- Khi nào cần đặt hàng? 

- Làm thế nào để kiểm soát hệ thống? 

d. Các kỹ thuật quản trị hàng tồn kho 

Các kỹ thuật trong quản trị hàng tồn kho: 

- Kỹ thuật phân loại ABC trong kiểm soát hàng tồn kho 

- Hệ thống quản lý kho đúng thời hạn (Just-in-time, viết tắt là JIT) 

- Thuê ngoài 
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- Mô hình lượng đặt hàng kinh tế (Economic Order Quantity, 

viết tắt là EOQ) 

1.3. CHÍNH SÁCH TÀI TRỢ CHO VỐN LUÂN CHUYỂN 

1.3.1. Các khuynh hướng tài trợ cho vốn luân chuyển 

a. Phân biệt NOWC thường xuyên và tạm thời 

b. Các khuynh hướng tài trợ cho vốn luân chuyển 

Ba chính sách tài trợ cho vốn luân chuyển được phân biệt bởi 

số lượng tương đối của nợ ngắn hạn tài trợ cho vốn luân chuyển được 

sử dụng theo mỗi chính sách. Chính sách tấn công được gọi cho việc 

sử dụng lớn nhất của nợ ngắn hạn, trong khi chính sách bảo thủ được 

gọi cho việc sử dụng nợ ngắn hạn ít nhất. Chính sách ôn hòa nằm ở 

giữa.  

1.3.2. Nguồn tài trợ ngắn hạn 

a. Ưu và nhược điểm của nguồn tài trợ ngắn hạn 

Nợ ngắn hạn có thể thương lượng nhanh và nó còn linh động 

hơn nợ dài hạn. Tuy nhiên việc sử dụng nợ ngắn hạn sẽ gặp rủi ro cao 

hơn. 

b. Các nguồn tài trợ ngắn hạn phổ biến 

Bao gồm các khoản tài trợ tự phát sinh và từ bên ngoài. 

- Khoản tài trợ tự phát sinh 

 Nợ tích lũy: Chủ yếu là nợ lương và nợ thuế. 

 Tín dụng thương mại: Tín dụng thương mại là khoản nợ tăng 

lên từ doanh thu mua chịu và được ghi nhận trong khoản phải trả nhà 

cung cấp của người mua hàng. 

- Khoản tài trợ từ bên ngoài 

 Vay ngắn hạn ngân hàng: Các ngân hàng thương mại là nguồn 

tín dụng ngắn hạn có bảo đảm và không có bảo đảm quan trọng. Trong 

đó hình thức vay không có bảo đảm được chia thành ba loại hình phổ 
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biến đó là hạn mức tín dụng, tổng mức tín dụng và vay theo giao dịch. 

Trong khi đó, nếu doanh nghiệp không tìm được nguồn tín dụng không 

bảo đảm hoặc nếu có thì chi phí rất cao, họ có thể sử dụng các tài sản 

để đảm bảo cho khoản vay. Phổ biến là khoản vay cầm cố hàng tồn 

kho hoặc cầm cố khoản phải thu. 

 Thương phiếu: Thương phiếu là một loại phiếu nhận nợ không 

có bảo đảm được sử dụng bởi các doanh nghiệp lớn và chủ yếu để bán 

cho các công ty kinh doanh khác.  

1.4. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN 

1.4.1. Kỳ luân chuyển bình quân vốn luân chuyển 

1.4.2. Hiệu suất sử dụng vốn luân chuyển 

1.4.3. Mức đảm nhiệm vốn luân chuyển 

1.4.4. Mức tiết kiệm vốn luân chuyển 

1.4.5. Tỷ suất lợi nhuận vốn luân chuyển 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Các mô hình lý thuyết, biện pháp thực hiện để nâng cao hiệu quả 

hoạt động quản trị vốn luân chuyển đã được nhiều tác giả khác đưa ra 

ở nhiều giáo trình, công trình nghiên cứu. Chương này đã tập trung 

khái quát và đưa ra một khung lý thuyết tương đối hoàn chỉnh về quản 

trị vốn luân chuyển tại doanh nghiệp, có thể ứng dụng vào thực tiễn 

hoạt động tại công ty. Bao gồm các vấn đề chính như khái quát lý luận 

chung về quản trị vốn luân chuyển; công tác quản trị các yếu tố như 

tiền mặt, khoản phải thu, hàng tồn kho; các biện pháp tài trợ ngắn hạn 

cho vốn luân chuyển tại doanh nghiệp. Đây là cơ sở định hướng để 

công ty nghiên cứu và áp dụng những mô hình, biện pháp phù hợp với 

thực tế đặc điểm kinh doanh của công ty mình. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN 

TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH 

 

2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU 

QUẢNG BÌNH 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 

Công ty Xăng dầu Quảng Bình được thành lập 1965, là thành 

viên của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. 

2.1.2. Đặc điểm cơ cấu tổ chức của công ty 

Bộ máy quản lý của công ty được tổ chức theo cấu trúc: Trực 

tuyến - chức năng. Mạng lưới bán hàng của công ty gồm có 37 cửa 

hàng xăng dầu và 04 cửa hàng kinh doanh Gas – DMN. 

2.1.3. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh và sản phẩm 

Công ty kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác 

nhau, với trục chính là kinh doanh xăng dầu đồng thời đa dạng hóa có 

lựa chọn để đầu tư các ngành hàng xoay quanh trục kinh doanh xăng 

dầu. 

2.1.4. Tình hình kinh doanh và tài chính của công ty giai 

đoạn 2010 – 2014 

a. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

b. Phân tích cấu trúc tài sản, nguồn vốn 

c. Phân tích các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

d. Đánh giá chung về tình hình kinh doanh và tài chính của 

công ty 

- Điểm mạnh: Doanh thu và sản lượng bán của công ty có xu 

hướng khá tốt, tăng ở mức cao hơn mặt bằng chung của tập đoàn.  
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- Điểm yếu: Khả năng sinh lời của công ty mặc dù đang có xu 

hướng được cải thiện nhưng vẫn đang ở mức thấp. Khả năng thanh 

toán của công ty đang không tốt. 

2.2. CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUẢN TRỊ VỐN 

LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY 

2.2.1 Phân tích kết cấu vốn luân chuyển 

Trong kết cấu vốn luân chuyển, tỉ trọng khoản mục khoản phải thu 

vẫn chiếm cao nhất, hơn 50% tổng số, nhưng có xu hướng giảm. Hàng 

tồn kho có xu hướng tăng lên. Năm 2011, tỉ lệ hàng tồn kho trong tổng 

mức vốn luân chuyển là 13,58%, đến năm 2014, tỉ lệ này là 34,99%. 

2.2.2. Hoạt động quản trị tiền mặt 

a. Kỳ luân chuyển tiền mặt 

Trong giai đoạn 2011 đến 2014, kỳ luân chuyển tiền mặt của 

công ty có chiều hướng giảm nhẹ. Sự giảm xuống này chủ yếu là do 

số ngày thu tiền của công ty được giảm xuống. 

b. Theo dõi khoản mục tiền mặt tại công ty 

Công ty dự trữ lượng tiền mặt nhỏ, khoảng dưới 10% so với 

tổng tài sản lưu động. Tiền mặt của công ty có xu hướng tăng chậm. 

c. Nội dung công tác quản trị tiền mặt 

- Kiểm soát lượng tiền mặt tồn quỹ tại công ty và các cửa hàng 

Lượng tiền mặt tồn quỹ được bảo quản an toàn trước thời điểm 

nộp vào tài khoản ngân hàng. Lượng tiền mặt tại cửa hàng lớn hơn 20 

triệu thì cử thêm cán bộ trực gác. 

- Kiểm soát chu trình lưu thông ngân quỹ 

Công ty đã áp dụng tại một số CHXD hình thức thanh toán qua 

thẻ Flexicard khi bán hàng. Lượng tiền bán hàng thu trực tiếp được 

quy định nộp vào tài khoản ngân hàng của công ty trước 17 giờ hàng 

ngày. 
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- Công tác hoạch định ngân sách ngân quỹ 

Công ty không xây dựng kế hoạch ngân sách ngân quỹ hằng 

năm vì: Thứ nhất xăng dầu tại kho cảng và kho ở các CHXD là hàng 

gửi của Tập đoàn. Sau khi bán được hàng công ty mới ghi nhận doanh 

thu, giá vốn và hàng tồn kho. Đây coi như là nguồn vốn tập đoàn cho 

mượn trong chu kỳ kinh doanh. Công ty không phải dự trữ tiền mặt để 

đáp ứng nhu cầu mua hàng. Thứ hai chi phí công ty thực hiện là theo 

định mức trên mỗi lít xăng dầu và do Tập đoàn phân bổ đầu năm. 

d. Đánh giá công tác quản trị tiền mặt 

Hệ thống quản lý và kiểm soát tiền mặt công ty đang thực hiện 

khá chặt chẽ. Tuy nhiên, công ty chưa kiểm soát được giờ nộp tiền của 

các CHXD nên lượng tiền bán hàng tồn ở các CHXD vẫn còn nhiều. 

2.2.3. Hoạt động quản trị khoản phải thu 

a. Theo dõi khoản mục khoản phải thu của công ty 

Khoản phải thu ngắn hạn chiếm đến khoảng 3/4 tổng vốn luân 

chuyển. Trong tổng khoản phải thu ngắn hạn, khoản phải thu khách 

hàng chiếm trên 50%. Kỳ thu tiền bình quân của công ty đang rút ngắn 

dần. Năm 2010 là 8,46 ngày đến năm 2014 còn 3,15 ngày. Tỉ lệ khoản 

phải thu trên doanh thu cũng giảm khoảng 18% mỗi năm. 

Phân tích tuổi khoản phải thu: Công nợ phải thu chủ yếu của 

công ty là công nợ luân chuyển trong chu kỳ kinh doanh, và công nợ 

quá hạn trên 3 năm. Mặc dù chiếm tỉ lệ khá thấp, nhưng tỉ lệ công nợ 

quá hạn trong thời gian từ 6 tháng đến 3 năm đang có xu hướng tăng. 

b. Nội dung công tác quản trị khoản phải thu 

- Đối với các đại lý bán lẻ xăng dầu: Công ty quy định đại lý 

phải có sản lượng bán ra bình quân từ 10 m3/tháng trở lên và ký hợp 

đồng với công ty mới được hưởng chính sách bán chịu. Thời gian nợ 
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quy định tối đa là 7 ngày, đến cuối tháng chỉ được nợ tối đa 25% tiền 

hàng. 

- Đối với khách hàng tiêu thụ trực tiếp xăng dầu: Công ty quy 

định đối tượng được mua chịu phải có sản lượng tiêu thụ mỗi tháng từ 

7m3 trở lên. Thời gian nợ tối đa là 12 ngày, ngày cuối tháng chỉ được 

nợ tối đa 20% giá trị tiền hàng. Trường hợp khách hàng mới mua hàng 

phải có bảo lãnh của ngân hàng. 

- Đối với mặt hàng dầu mỡ nhờn: Công ty cho các cửa hàng nợ 

50% giá trị tiền hàng theo sản lượng giao kế hoạch, cuối năm công nợ 

phải bằng 0. Tiền bán hàng nộp định kỳ 10 ngày một lần về công ty. 

- Đối với mặt hàng gas: Mức dư nợ được xác định theo khung 

sản lượng gas (Bảng 2.11). Mức dư nợ vỏ bình gas là 50% giá trị vỏ 

bình. 

Chính sách thu hồi nợ: Các đơn vị cơ sở trong phạm vi quyền 

hạn của mình sẽ gửi đối chiếu công nợ đến cho các khách hàng còn nợ 

tiền công ty vào tháng liền kề sau khi phát sinh công nợ khó đòi. Sau 

3 tháng các khoản nợ khó đòi vẫn không thu hồi được, thì làm đơn gửi 

Tòa án nhân dân Thành phố Đồng Hới giải quyết. 

c. Đánh giá hoạt động quản trị khoản phải thu 

Kỳ thu tiền bình quân đang được rút ngắn dần, cùng với đó tỉ lệ 

khoản phải thu trên doanh thu giảm. Tuy nhiên, công ty đang duy trì 

tỉ lệ công nợ có thời hạn trên 3 năm khá cao. Cần phải đẩy nhanh việc 

thu nợ sớm để hạn chế nợ quá hạn lâu ngày. 

2.2.4. Hoạt động quản trị hàng tồn kho 

a. Theo dõi khoản mục hàng tồn kho tại công ty 

Khoản mục hàng tồn kho chiếm tỉ lệ khá thấp (khoảng 1/5 trong 

tổng vốn luân chuyển), giá trị hàng tồn kho ngày càng tăng.  
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Vòng quay hàng tồn kho giảm mạnh từ năm 2010 sang 2011, 

nhưng sau đó lại tăng lên trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2014, năm 

2011 là 13,67 vòng/năm đến năm 2014 tăng lên 18,57 vòng/năm. Cùng 

với đó, tỉ lệ hàng tồn kho so với doanh thu có xu hướng giảm dần. 

b. Nội dung công tác quản trị hàng tồn kho 

- Nguồn hàng: Nguồn hàng xăng dầu mà công ty kinh doanh là 

từ tập đoàn, được trung chuyển chủ yếu qua kho cảng Xăng dầu Sông 

Gianh. Các mặt hàng Gas và dầu mỡ nhờn công ty mua từ Chi nhánh 

Hóa dầu Đà Nẵng và Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng. 

- Kế hoạch đặt mua hàng 

Căn cứ vào dự báo nhu cầu sản lượng xuất bán của tháng tiếp 

theo, công ty lập đơn mua hàng chi tiết cho từng mặt hàng theo tháng 

chậm nhất vào ngày 20 hàng tháng. Mức tồn kho xăng dầu tại các cửa 

hàng trong thời điểm bình thường là 30% thì các cửa hàng phải đăng 

kí hàng về công ty để có kế hoạch nhập hàng. Các trường hợp bão lụt 

yêu cầu duy trì tồn kho thấp nhất là 70%. 

- Công tác quản lý chất lượng hàng hóa 

Thực hiện theo tại Quy chế quản lý chất lượng xăng dầu theo quyết 

định số 1926/PLXQB-QĐ ngày 01/09/2014 của Công ty Xăng dầu 

Quảng Bình. Quy định một số biện pháp quản lý chất lượng như sau: 

 Thực hiện đúng theo quy trình khi quản lý xăng dầu tại kho 

hàng, khi xuất nhập hàng. 

 Định kỳ súc rửa bể chứa, đảm bảo bể chứa sạch, an toàn. 

 Thường xuyên đo tính, kiểm hàng để phát hiện sự cố rò rỉ, 

nhiễm bẩn, từ đó xử lý kịp thời. 

- Công tác quản lý hao hụt 

Định mức hao hụt được thực hiện theo quyết định số 501/PLX-

QĐ-HĐQT ngày 20/09/2012 của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.  

Các biện pháp quản lý, kiểm soát hao hụt xăng dầu: Bảo đảm 
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bể chứa đúng quy định, thực hiện chôn ngầm bể để giảm nhiệt độ, 

thường xuyên thống kê theo dõi số lượng xăng dầu. 

- Hệ thống thông tin máy tính kiểm soát hàng tồn kho 

Từ ngày 01/12/2013, toàn bộ các CHXD đều triển khai ứng dụng 

phần mềm Golive Egas – chương trình quản lý cửa hàng mới. Với phần 

mềm này có thể kiểm soát được lượng hàng nhập xuất, tồn kho. 

c. Đánh giá hoạt động quản trị hàng tồn kho 

Đã xây dựng được một hệ thống quy định, quy trình kiểm soát 

hàng tồn kho chặt chẽ. Tuy nhiên cần rà soát áp dụng các biện pháp ở 

từng khâu, từng công đoạn để giảm mức hao hụt xăng dầu. 

2.2.5. Tình hình sử dụng các nguồn tài trợ ngắn hạn 

a. Các khoản nợ tích lũy 

Khoản phải trả người lao động chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ so với 

tổng nợ ngắn hạn (dưới 10%). Trong khi đó thuế và các khoản phải 

nộp nhà nước chiếm tỉ trong khá cao.  

Phân tích trong cơ cấu các loại thuế phải nộp nhà nước: Khoản thuế 

nhà đất và tiền nhà đất chiếm tỉ trọng rất cao, gần 90% tổng khoản mục này.   

b. Tín dụng thương mại 

Khoản phải trả người bán chiếm tỉ trọng ở mức trung bình 

(khoảng 10%) trong tổng tài sản ngắn hạn. Xu hướng tỉ lệ khoản phải 

trả người bán trong tổng tài sản ngắn hạn ổn định trong những năm 

gần đây. Kỳ thanh toán bình quân có xu hướng giảm nhẹ. 

c. Vay ngắn hạn ngân hàng 

Công ty chỉ sử dụng vay dài hạn, không có vay ngắn hạn.  

2.3. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN 

CỦA CÔNG TY 

2.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá 

Kỳ luân chuyển bình quân vốn luân chuyển của công ty giảm 

dần với mức bình quân khoảng 12,97% mỗi năm.  
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Trong khi đó hiệu suất sử dụng vốn luân chuyển đang được cải 

thiện tốt, năm 2010 là 30,5 lần đến năm 2014 tăng gấp đôi, đạt 62 lần. 

Chỉ số mức đảm nhiệm vốn luân chuyển giảm, tỷ suất lợi nhuận 

vốn luân chuyển đang có dấu hiệu tăng lên, tuy nhiên vẫn ở mức thấp. 

2.3.2. Đánh giá những kết quả đạt được và một số hạn chế 

trong công tác quản trị vốn luân chuyển tại công ty hiện nay 

a. Những kết quả đạt được 

Đảm bảo nguồn vốn luân chuyển cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh. Hiệu suất sử dụng vốn luân chuyển được cải thiện. 

Đã áp dụng những tiến bộ mới trong công tác bán hàng như sử 

dụng thẻ Flexicard; xây dựng được chính sách công nợ chặt chẽ. 

b. Một số hạn chế 

Tỉ lệ công nợ quá hạn với thời gian dài khá cao; chưa kiểm soát 

chặt chẽ thời gian thu nộp tiền bán hàng của các CHXD. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Chương hai đã khái quát tình hình hoạt động kinh doanh, tài 

chính và chú trọng đến phân tích công tác quản trị vốn luân chuyển tại 

Công ty Xăng dầu Quảng Bình. Qua đó thấy rằng mặc dù kết quả kinh 

doanh, khả năng sinh lợi còn thấp, nhưng xu hướng kinh doanh của 

công ty trong giai đoạn gần đây có dấu hiệu phát triển, khả năng thanh 

toán của công ty còn hạn chế.  

Trong công tác quản trị vốn luân chuyển, công ty đã xây dựng 

được những quy định trong công tác kiểm soát tiền mặt; chính sách 

công nợ đối với từng nhóm đối tượng khách hàng; quy định kiểm soát 

hàng tồn kho trong các công đoạn nhập, xuất, dự trữ xăng dầu. Tuy 

nhiên trong quá trình áp dụng, đã có một số hạn chế nhất định cần phải 

khắc phục. Vì vậy, xác định phương án cải thiện công tác quản trị vốn 

luân chuyển là cần thiết để giúp rút ngắn chu kỳ chuyển hóa tiền mặt, 

nâng cao giá trị công ty. 
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CHƯƠNG 3 

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI 

CÔNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH 

 

3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1.1. Kế hoạch kinh doanh trong năm 2015 

Tập đoàn xăng dầu Việt Nam đã giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất 

kinh doanh năm 2015 cho công ty Xăng dầu Quảng Bình. Trong đó: 

Kế hoạch doanh thu năm 2015 là 1.743.984 triệu đồng, kế hoạch chi 

phí là 913 đồng trên mỗi lít xăng dầu, đạt mức lợi nhuận trước thuế là 

2.301 triệu đồng. 

3.1.2. Đánh giá các nhân tố tác động đến hoạt động quản trị 

vốn luân chuyển của công ty 

a. Đánh giá môi trường kinh doanh trong năm 2015 

b. Đặc điểm sản phẩm và hoạt động kinh doanh của công ty 

Bảng 3.2. Phân tích cơ hội và đe dọa từ môi trường đến hoạt động 

kinh doanh của công ty 

CƠ HỘI ĐE DỌA 

O1. Kinh tế toàn cầu sẽ 

tiếp đà hồi phục. 

O2. Tình hình kinh tế 

trong nước có dấu hiệu 

khởi sắc, dự báo lạm phát 

ở mức thấp, lãi suất ngân 

hàng ổn định có xu hướng 

giảm nhẹ tạo điều kiện cho 

doanh nghiệp tiếp cận vốn. 

T1. Dự báo tỉ giá đồng USD sẽ tăng 

lên, ảnh hưởng đến nhập khẩu. 

T2. Cạnh tranh sẽ tăng lên do: Sự thay 

đổi trong việc ban hành nghị định mới 

về kinh doanh xăng dầu của nhà nước 

và sự mở rộng của các đối thủ cạnh 

tranh vào thị trường Quảng Bình. 

T3. Nhu cầu xăng dầu có thể giảm do 

dự án mở rộng Quốc lộ 1A đã hoàn 

thành. 
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3.1.3. Mục tiêu công tác quản trị vốn luân chuyển của công 

ty trong năm 2015 

Mục tiêu của công ty trong năm 2015: Vòng quay vốn luân 

chuyển đạt 70 vòng/năm; tỉ suất sinh lời vốn luân chuyển đạt 7%; hệ 

số thanh toán hiện thời 0,3 lần; hệ số thanh toán nhanh 0,2 lần.  

3.1.4. Phân tích, quyết định lựa chọn phương án trong quản 

trị vốn luân chuyển 

Quyết định lựa chọn phương án 1: Mở rộng chính sách tín dụng, 

đẩy mạnh bán hàng, giảm chi phí tồn kho. 

Cơ sở:  

Mục tiêu kinh doanh: Gia tăng doanh số bán, tăng lợi nhuận. 

Lượng cầu thị trường: Nhu cầu xăng dầu 2015 giảm do dự án 

sửa chữa quốc lộ 1A đã hoàn thành. 

Đối thủ cạnh tranh tăng lên trong năm 2015 do sự thay đổi chính 

sách nhà nước, sự mở rộng phạm vi hoạt động của PV Oil Vũng Áng. 

Vị thế công ty: Petrolimex Quảng Bình là công ty có vị thế 

mạnh trong ngành trên địa bàn Quảng Bình. 

3.2. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN 

ĐÃ CHỌN 

3.2.1. Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị tiền mặt 

a. Phổ biến hình thức bán hàng thanh toán qua thẻ tại các 

cửa hàng 

Việc áp dụng thẻ Flexicard trong bán hàng làm giảm lượng tiền 

mặt tại các CHXD và giảm bớt lượng công nợ đối với trường hợp 

khách hàng được PG Bank cấp hạn mức tín dụng. Một số biện pháp: 

Giao trách nhiệm cho nhân viên các CHXD phải tích cực quảng bá về 

hình thức này đến khách hàng. Xây dựng chương trình quảng bá, ưu 

đãi cho khách hàng dùng thẻ mua hàng. Liên kết với các cửa hàng bán 
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ô tô, xe máy để thực hiện các chương trình mua hàng tặng thẻ 

Flexicard cho khách hàng, kết hợp phổ biến lợi ích của việc dùng thẻ. 

b. Kiểm soát giờ nộp tiền bán hàng của CHXD 

Để hạn chế lượng tiền bán hàng tồn quỹ cao, công ty nên thực 

hiện các biện pháp như: Quy định chặt chẽ giờ nộp tiền vào ngân hàng 

từ 16 giờ đến 17 giờ hàng ngày, kiểm soát chặt chẽ giờ nộp tiền thông 

qua hệ thống thông tin; liên kết với ngân hàng để cử người đi thu tiền 

vào ngày thứ 7 và chủ nhật tại công ty và các CHXD. 

3.2.2. Mở rộng chính sách tín dụng trong bán hàng 

a. Xác định các chi phí làm cơ sở cho việc mở rộng chính sách 

tín dụng 

- Chi phí sử dụng vốn chung (WACC) 

Chi phí sử dụng vốn vay: Lãi vay dài hạn được lấy theo lãi vay 

của Ngân hàng BIDV Quảng Bình tháng 12/2014, rd = 7,8%. 

Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu trong năm 2014 được xác định 

dựa trên mô hình CAPM, re = 7,21%. 

Chi phí sử dụng vốn bình quân: WACC = 7,38%. 

- Tỷ lệ chi phí biên 

Dự đoán tỷ lệ chi phí biên biến động rất ít nên tỷ lệ chi phí biên 

năm cũ được lấy làm cơ sở để tính toán cho năm 2015 (bảng 3.6). 

b. Tiêu chuẩn tín dụng 

- Phân tích khách hàng 

Các tiêu chí để phân nhóm: Uy tín thanh toán, loại hình doanh 

nghiệp hoạt động, thời gian quan hệ mua hàng với công ty, sản lượng 

mua của khách hàng, bảo lãnh ngân hàng. Tiến hành đánh giá đối với 

các khách hàng có hợp đồng mua hàng với công ty năm 2015. Dựa 

trên điểm số của các khách hàng, chia thành 3 nhóm A, B, C. 

- Xác định tiêu chuẩn tín dụng 



19 

 

Thực hiện đánh giá từng nhóm khách hàng khi mở rộng thời 

hạn tín dụng theo phương pháp phân tích biên. Ta thấy mức lợi nhuận 

tăng thêm khi áp dụng chính sách mở rộng tín dụng đối với nhóm A 

là 10,98 triệu đồng, nhóm B là 2,46 triệu đồng, nhóm C là -0,47 triệu 

đồng. Để cực đại hoá lợi nhuận ta nên chấp nhận đến mức chất lượng 

của nhóm khách hàng B, vì ở đây mức lợi nhuận tăng thêm vẫn > 0.  

c. Xác định thời hạn tín dụng 

Khi xác định thời hạn cấp tín dụng, cần cân nhắc giữa chi phí 

bỏ ra và lợi ích thu được tức là dựa trên phương pháp phân tích biên. 

Thời hạn tín dụng được sử dụng phân tích là 10 ngày, 15 ngày và 20 

ngày.  

Sau khi tiến hành phân tích lần lượt 2 nhóm khách hàng được 

lựa chọn để cấp chính sách mở rộng tín dụng. Thời hạn tín dụng cho 

nhóm khách hàng A là 15 ngày và cho nhóm khách hàng B là 10 ngày. 

d. Chính sách chiết khấu 

Để thúc đẩy việc thu nợ sớm và hạn chế rủi ro nợ xấu, công ty 

nên đưa ra tỉ lệ chiết khấu thanh toán sớm cho khách hàng. Thời hạn 

chiết khấu được lựa chọn để phân tích là d = 5 ngày. 

Đối với nhóm khách hàng A, tỉ lệ chiết khấu được xác định để 

phân tích là k = 0,19 và k = 0,2. Dựa trên phương pháp phân tích biên 

xác định được mức lợi nhuận ròng tăng thêm khi áp dụng mức chiết 

khấu 0,19/5 Net 15 là 126 triệu đồng, lớn hơn ở mức chiết khấu k = 

0,2. Vì vậy lựa chọn mức chiết khấu này cho nhóm A. 

Tương tự đối với nhóm B: Với mức chiết khấu là 0,094/5 Net 

10 thì lợi nhuận ròng tăng thêm là 60 triệu đồng. Vì vậy lựa chọn mức 

chiết khấu này cho nhóm B. 

e. Hoàn thiện chính sách thu hồi nợ 

Trong phân tích tuổi khoản phải thu thì khoản công nợ quá hạn 
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từ 3 năm trở lên chiếm tỉ trọng khá cao. Vì vậy, công ty cần phải dứt 

khoát và theo dõi sát công nợ của khách hàng ngay từ khi quá hạn để 

thu hồi được nợ sớm. Các biện pháp thu hồi nợ đối với từng nhóm 

khách hàng được đề xuất ở Bảng 3.20. 

3.2.3. Giải pháp về quản trị hàng tồn kho 

a. Sử dụng mô hình EOQ trong quản trị hàng tồn kho 

Việc xác định lượng đặt hàng tối ưu theo mô hình EOQ đối với 

mặt hàng Gas và DMN sẽ tối thiểu hóa tổng chi phí tồn kho. Riêng đối 

với mặt hàng xăng dầu, công ty sẽ vẫn nên đặt hàng theo quy định của 

Tập đoàn.  

- Xác định lượng đặt hàng tối ưu 

Tiến hành xác lập bài toán tìm khối lượng đặt hàng tối ưu. Trong 

đó, đối với mặt hàng DMN (hóa dầu) chi phí đặt hàng mỗi đơn hàng 

là 5,24 triệu đồng, chi phí lưu kho mỗi tấn là 3,87 triệu đồng. Đối với 

mặt hàng Gas, con số này được tính toán lần lượt là 1,55 triệu đồng và 

6,94 triệu đồng.  

Bảng 3.1. Khối lượng đặt hàng tối ưu 

 ĐVT Hóa dầu Gas 

EOQ tấn 28 97 

Số lần đặt hàng lần 10 11 

- Xác định điểm đặt hàng lại 

Thực tế thời gian chờ hàng ở công ty thông thường là 2 ngày đối 

với mặt hàng DMN và 3 ngày đối với mặt hàng Gas. 

Tính điểm đặt hàng lại: ROP = d x L =  (D/360)  x L 

ROPhóa dầu = 2,4 tấn, tức là khi lượng hàng DMN còn 2,4 tấn thì 

tiến hành đặt hàng lại. 
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ROPGas = 8,8 tấn, tức là khi lượng hàng Gas trong kho còn 8,8 

tấn thì tiến hành đặt hàng lại. 

- Xác định độ lớn đơn hàng tối ưu trong trường hợp được giảm 

giá theo số lượng 

 Đối với mặt hàng hóa dầu (DMN): Giả sử tỉ lệ giảm giá theo 

khối lượng nhà cung cấp đưa ra tương tự năm 2014 là: Q < 20 (tấn) thì 

tỉ lệ giảm giá trên giá bán i = 0%; 20 <= Q < 30 thì i = 0,2%; 30 <= Q 

< 50 thì I = 0,3%; Q >= 50 thì I =0,4%. 

Giá mua hàng là 56.389 nghìn đồng/tấn, lập bảng so sánh tổng 

chi phí tồn kho (chi phí đặt hàng, chi phí tồn trữ, chi phí mua hàng) 

ứng với từng phương án (Bảng 3.24). Thực hiện so sánh ta thấy: Ở 

mức khấu trừ 0,2% trên giá bán thì tổng chi phí tồn kho ở mức thấp 

nhất. Khối lượng đặt hàng tối ưu đối với mặt hàng DMN là 28 tấn. 

 Đối với mặt hàng Gas: Giả sử tỉ lệ giảm giá theo khối lượng 

nhà cung cấp đưa ra tương tự năm 2014 là: Q < 70 (tấn) thì tỉ lệ giảm 

giá trên giá bán i = 0%; 70 <= Q < 100 thì i = 0,2%; 100 <= Q < 130 

thì I = 0,3%; Q >= 130 thì I =0,4%. 

Giá mua hàng là 29.558 nghìn đồng/tấn, lập bảng so sánh tổng 

chi phí tồn kho ứng với từng phương án (bảng 3.26). Ở mức khấu trừ 

0,4% trên giá bán thì tổng chi phí tồn kho ở mức thấp nhất. Khối lượng 

đặt hàng tối ưu đối với mặt hàng Gas là 130 tấn. 

b. Các giải pháp khác trong quản lý xăng dầu tại kho hàng và CHXD 

Thứ nhất để giảm lượng hao hụt xăng dầu trong tồn trữ, vận 

chuyển, xuất nhập cần đảm bảo lượng hàng tồn kho tại kho cảng Sông 

Gianh để hạn chế điều động xăng dầu bổ sung từ kho cảng tại Nghệ 

An làm tăng hao hụt vận chuyển.  

Thứ hai để hạn chế bay hơi xăng dầu trong bảo quản cần phải 

trồng cây bóng mát xung quanh, tưới nước bể chứa. 
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Thứ ba cần phối hợp với các CHXD để lập kế hoạch sản lượng 

bán hàng sát với thực tế, giảm lượng xăng dầu tồn kho không cần thiết. 

3.3. ĐÁNH GIÁ KỲ CHUYỂN HÓA TIỀN MẶT CỦA CÔNG TY 

SAU KHI THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN HOÀN THIỆN CÔNG 

TÁC QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN 

Việc thực hiện các biện pháp trong quản trị vốn luân chuyển sẽ 

làm rút ngắn kỳ luân chuyển tiền mặt từ 20,58 ngày (năm 2014) xuống 

còn 17,2 ngày (năm 2015). 

3.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ CHÍNH SÁCH VĨ MÔ 

Các cơ quan nhà nước nắm chắc diễn biến tình hình giá xăng 

dầu thế giới, để có các chính sách, biện pháp điều chỉnh kịp thời, phù 

hợp để hạn chế rủi ro cho các công ty Xăng dầu; ngăn ngừa, chống 

buôn lậu xăng dầu; đồng thời giúp ổn định kinh tế vĩ mô. 

Nhà nước khi ban hành các cơ chế, chính sách mới cần phải lưu ý 

đến những tác động trái chiều của nó đến các doanh nghiệp, và cần 

phải có các biện pháp kèm theo để hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Căn cứ vào cơ sở lý luận về quản trị vốn luân chuyển và nghiên 

cứu điều kiện thực tế tại công ty Xăng dầu Quảng Bình cũng như tình 

hình môi trường kinh doanh hiện nay, tác giả đã đưa ra phương án 

nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản trị vốn luân 

chuyển. Cụ thể là xây dựng chính sách tín dụng mở rộng, nhằm thu 

hút khách hàng, đẩy nhanh doanh số bán, giảm tồn kho, giữ vững thị 

phần tại thị trường Quảng Bình. Trong công tác quản trị hàng tồn kho, 

đã phân tích sự phù hợp và ứng dụng mô hình EOQ trong xác định 

lượng đặt hàng và thời điểm đặt hàng tối ưu. Ngoài ra, tác giả còn đưa 

ra giải pháp nhằm hạn chế lượng tiền bán hàng tồn ở các CHXD.  
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KẾT LUẬN 

Giai đoạn từ năm 2012 đến 2014, Công ty Xăng dầu Quảng 

Bình đã chỉ đạo thực hiện kinh doanh xăng dầu theo cơ chế điều hành 

xăng dầu của Nhà nước, của Tập đoàn, điều hành giá bán tương đối 

sát với thị trường, phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo hiệu 

quả kinh doanh. Hoạt động kinh doanh của công ty ngày càng có chiều 

hướng tự chủ hơn. Cùng với đó ngày càng có nhiều hãng khác mở 

rộng, xâm nhập vào thị trường Quảng Bình. Vấn đề hoàn thiện công 

tác quản trị hoạt động tại công ty trở nên vô cùng quan trọng. Việc xây 

dựng và hoàn thiện công tác quản trị vốn luân chuyển không chỉ giúp 

doanh nghiệp hoạt động đạt hiệu quả cao trong ngắn hạn mà còn giúp 

doanh nghiệp hoạt động bền vững. Vì vậy, việc nghiên cứu lý thuyết, 

từ đó áp dụng vào thực tế để hoàn thiện công tác quản trị vốn luân 

chuyển tại Công ty Xăng dầu Quảng Bình là cần thiết. 

Dựa trên việc phân tích, tổng hợp nguồn tài liệu từ các giáo 

trình, bài báo, luận văn đã thực hiện liên quan đến vấn đề này; cùng 

với nghiên cứu các tài liệu của công ty như báo cáo tài chính, các quy 

chế, quy định tập đoàn, công ty ban hành; và tìm hiểu thực tế thực hiện 

tại công ty thông qua phỏng vấn, trao đổi với cán bộ nhân viên tại công 

ty, tác giả đã giải quyết những vấn đề cơ bản sau: 

Thứ nhất: Xây dựng khung lí thuyết hoàn chỉnh về hoạt động 

quản trị vốn luân chuyển tại doanh nghiệp. Chủ yếu đề cập đến nội 

dung quản trị vốn luân chuyển (tiền mặt, khoản phải thu, hàng tồn 

kho); các biện pháp tài trợ ngắn hạn cho vốn luân chuyển. 

Thứ hai: Phân tích thực trạng công tác quản trị vốn luân chuyển 

của công ty trong thời gian qua. Trong đó: Nghiên cứu về tình hình tài 

chính, kinh doanh của công ty giai đoạn 2010 đến 2014, đưa ra các 
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điểm mạnh, điểm yếu. Phân tích công tác quản trị vốn luân chuyển của 

công ty, những mặt đạt được và hạn chế. 

Thứ ba: Đề xuất những giải pháp hoàn thiện công tác quản trị 

vốn luân chuyển của công ty trong thời gian tới. Áp dụng chính sách 

mở rộng tín dụng trong bán hàng và vận dụng mô hình EOQ trong 

quản trị hàng tồn kho. 

Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn TS. Đoàn Gia Dũng và 

các thầy cô trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng cũng như Ban 

lãnh đạo và nhân viên Công ty Xăng dầu Quảng Bình đã giúp tôi trong 

quá trình thực hiện luận văn này. Tôi hi vọng luận văn này là cơ sở để 

giúp một phần cho các nhà quản trị nghiên cứu và đưa ra những quyết 

định phù hợp giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty. Và luận 

văn sẽ đóng góp thêm một nghiên cứu nhất định cho kho tàng kiến 

thức về quản trị tài chính nói chung và quản trị vốn luân chuyển nói 

riêng. 

  


