
THAM LUẬN 

Chia sẻ phương pháp xây dựng và triển khai VHDN tại Tổng công ty Phân bón 

và Hóa chất Dầu khí. 

 
- Kính thưa Đoàn Chủ tịch ! 

- Kính thưa toàn thể Hội Nghị ! 

 

Lời đầu tiên, thay mặt Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí. Tôi xin gửi đến 

các vị khách quý và cùng toàn thể đại biểu lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng, chúc hội 

nghị thành công tốt đẹp.  

Kính thưa hội nghị! 

Văn hóa doanh nghiệp là tài sản vô hình, là sức mạnh nội sinh đối với sự phát triển bền 

vững của bất kỳ một doanh nghiệp nào. Đó là những nhân tố văn hóa được doanh nghiệp kiến 

tạo, chọn lọc, ứng dụng và biểu hiện trong mọi mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo 

nên bản sắc thương hiệu khác biệt của mỗi doanh nghiệp trên thương trường. 

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì việc xây dựng văn hoá doanh 

nghiệp là một việc làm hết sức cần thiết nhưng cũng không ít khó khăn. Việc xây dựng văn 

hóa doanh nghiệp vừa nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thương trường, vừa huy động 

được tổng lực mọi tiềm năng sáng tạo trong đơn vị, tạo ra động lực thu hút và giữ chân người 

tài gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. 

Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí – một thành viên của Đại gia đình Tập 

đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, ngay từ đầu những ngày thành lập, TCT luôn quan tâm chú 

trọng việc xây dựng văn hóa PVFCCo; bởi vì giá trị mà văn hóa PVFCCo mang đến sẽ giúp 

PVFCCo vững vàng hơn trên con đường phát triển của mình.   

Đến với Hội nghị ngày hôm nay được sự phân công của BTC, PVFCCo xin được trình 

bày tham luận “Chia sẻ Phương pháp xây dựng và triển khai VHDN” tại Tổng Công ty 

Phân bón và Hóa chất Dầu khí. 

I. MỤC TIÊU TRIỂN KHAI VHDN TẠI PVFCCo: 

PVFCCo tự hào là doanh nghiệp uy tín hàng đầu trong sản xuất, kinh doanh phân bón 

trong nước và khu vực, chính vì vậy để phát triển vững mạnh và để đạt được những mong 

muốn đề ra với tầm nhìn “Phát triển trở thành doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và trong 

khu vực về lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân bón và hóa chất phục vụ ngành Dầu khí” và 

sứ mệnh “sản xuất, cung ứng nguồn phân bón và hóa chất phong phú, đáng tin cậy với giá cả 

hợp lý và điều kiện tốt nhất cho khách hàng trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, 

góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp và kinh tế đất nước”, đòi 

hỏi phải có một một nền tảng văn hóa doanh nghiệp vững chắc được hình thành bởi 4 giá trị 

cốt lõi: 

- Chuyên nghiệp, hiệu quả; 

- Năng động, sáng tạo; 

- Trách nhiệm, sẻ chia; 

- Khát vọng, vươn xa. 



Chính vì vậy trên cơ sở các giá trị cốt lõi, PVFCCo đề ra mục tiêu đạt được trong việc 

xây dựng và triển khai văn hoá doanh nghiệp là: 

- Truyền tải để CBCNV thấu hiểu được tầm nhìn, sứ mệnh và hoạt động SXKD của 

PVFCCo. 

- Gắn kết các thành viên trong PVFCCo: giúp các thành viên thống nhất về các vấn đề, 

đánh giá, lựa chọn và định hướng hành động. 

- Điều phối và kiểm soát các hành vi nhân sự: bằng các các chuẩn mực, thủ tục, quy 

trình, quy tắc…  

- Tạo động lực làm việc: Giúp nhân viên thấy rõ mục tiêu, định hướng và bản chất công 

việc mình làm. Thông qua VH PVFCCo tạo ra các mối quan hệ tốt đẹp giữa các nhân 

viên và một môi trường làm việc thoải mái, lành mạnh. 

- Tạo lợi thế cạnh tranh:  làm tăng hiệu quả hoạt động và tạo sự khác biệt trên thị trường 

 

II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI VHDN TẠI PVFCCo 

   

Văn hóa doanh nghiệp PVFCCo đã được hình thành và phát triển từ những giai đoạn đầu 

thành lập PVFCCo, đến năm 2010 được tập thể lãnh đạo Đảng ủy, HĐQT, Ban điều hành và 

các tổ chức đoàn thể trao đổi, thảo luận và quyết định xây dựng triển khai thực hiện. 

 

 Với sự cam kết và quyết tâm cao của tập thể Ban lãnh đạo PVFCCo, PVFCCo đã thành 

lập ra các bộ máy để chỉ đạo triển khai thực hiện, cụ thể:  

- Ban chỉ đạo xây dựng VHDN PVFCCo, do đồng chí Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch HĐQT làm 

Trưởng Ban, đồng chí Tổng Giám đốc làm phó Ban, cùng các tổ chức đoàn thể và các 

Ban chức năng liên quan.    

- Ban Dự án xây dựng VHDN PVFCCo, do đồng chí Phó TGĐ nội chính làm Trưởng Ban, 

cùng các tổ chức đoàn thể và các Ban chức năng liên quan.    

- Đội triển khai, giám sát việc thực hiện VHDN tại PVFCCo, gồm đại diện các tổ chức 

đoàn thể, các Ban chức năng liên quan và các đơn vị (tham mưu, giúp việc cho Ban dự 

án để triển khai thực hiện VH PVFCCo; phổ biến, tuyên truyền để CBCNV tuân thủ thực 

hiện VH PVFCCo; theo dõi, giám sát việc thực hiện VH PVFCCo của các đơn vị và 

CBCNV; nắm bắt và tổng hợp ý kiến để kịp thời tham mưu điều chỉnh, hoàn thiện triển 

khai VH PVFCCo). 

 Song song với việc hình thành bộ máy triển khai xây dựng VH PVFCCo, PVFCCo đã kịp 

thời đào tạo, tuyên truyền và nâng cao nhận thức, hiểu biết cho toàn thể CBCNV về mục 

đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của VHDN; tác động của VHDN đối với tổ chức; vai trò, 

trách nhiệm của Lãnh đạo, CBCNV trong việc xây dựng VHDN,… 

 Định kỳ xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện VHDN tại PVFCCo và báo cáo 

tổng kết đánh giá (Bản kế hoạch cần nêu lên được mục tiêu, giải pháp cụ thể, phân công 

trách nhiệm rõ ràng, thời hạn hoàn thành; báo cáo tổng kết cần đánh giá được kết quả đạt 

được so với kế hoạch đề ra, bài học kinh nghiệm, tồn tại hạn chế, kiến nghị đề xuất, …).  

 Ngoài ra, PVFCCo có thuê một đơn vị tư vấn để phối hợp cùng PVFCCo triển khai xây 

dựng và phát triển VH PVFCCo. Trên nền tản phương pháp luận của vị tư vấn kết hợp 

với hoạt động thực tiễn tại PVFCCo để xây dựng hình thành nên sổ tay VH PVFCCo, 

phim VH PVFCCo và các kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện.  



 Sổ tay VH PVFCCo được biên soạn một cách ngắn gọn xúc tích, dễ hiểu kèm theo minh 

họa những hình ảnh trực quan, sinh động để CBCNV dễ dàng tiếp cận và thấu hiểu 4 giá 

trị cốt lõi của VH PVFCCo (Chuyên nghiệp, hiệu quả - Năng động, sáng tạo - Trách 

nhiệm, sẻ chia - Khát vọng, vươn xa). Mỗi CBCNV được phát 1 sổ tay VH PVFCCo để 

nghiên cứu và áp dụng thực hiện. 

 Bên cạnh xây dựng sổ tay VH PVFCCo, PVFCCo cũng đã xây dựng Phim VH PVFCCo 

mô tả 4 giá trị cốt lõi VH PVFCCo thông qua bằng những cử chỉ, hình ảnh hoạt động trực 

quan, dễ nhìn giúp gia tăng hiệu quả tuyên truyền, phổ biến đến CBCNV. Phim VH 

PVFCCo được thường xuyên chiếu thông qua các các hình thức đa dạng, linh động (tại 

các vị trí trung tâm tòa nhà làm việc PVFCCo, căntin PVFCCo, tại các sự kiện, hội nghị, 

tập huấn, đào tạo …) nhằm tuyên truyền để CBCNV nhận thức thực hiện; bên cạnh đó 

cũng được đưa vào chiếu tuyên truyền tại phòng truyền thống của TCT nhân dịp có các 

đoàn khách đến thăm, như là 1 hình thức quảng bá sự chuyên nghiệp và những nét đẹp 

VH của người lao động PVFCCo. 

Ngoài ra, PVFCCo đưa sổ tay VH PVFCCo và phim VH PVFCCo vào các đường link 

mạng nội bộ để hướng dẫn CBCNV tiện lợi tiếp cận khi có nhu cầu. 

 Thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp CBCNV để hoàn thiện triển khai xây 

dựng và thực hiện VH PVFCCo (thông qua khảo sát, đánh giá, thăm dò ý kiến đóng góp 

CBCNV). Sổ tay và phim VH PVFCCo đã được PVFCCo cập nhật, hiệu chỉnh phiên bản 

lần 2 với mục đích giúp CBCNV thấu hiểu và tiếp cận VH PVFCCo một cách tốt nhất, 

hiệu quả nhất. 

 Lồng ghép, kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền phổ biến, triển khai thực hiện giá trị VH 

PVFCCo và các ứng xử chuẩn mực VH PVFCCo trên các phương tiện: mạng nội bộ, các 

hoạt động VH-VN-TDTT, hội nghị, sự kiện, teambuilding, hoạt động ASXH…  

 Trong mọi hoạt động của PVFCCo đều theo dõi, yêu cầu đơn vị/CBCNV bám sát, tuân 

thủ và thực hiện giá trị chuẩn mực của VH PVFCCo, nếu thực hiện chưa đúng chuẩn mực 

VH PVFCCo thì sẽ bị góp ý, nhắc nhở.  Ví dụ: 

+ Văn hóa chuẩn mực giao tiếp trong khi làm việc, trong xử lý giải quyết công việc: đi 

làm và ra về đúng giờ, chào hỏi, trao đổi công việc, xử lý/giải quyết công việc đúng hạn, 

chuyên nghiệp… 

+ Văn hóa chuẩn mực họp: tham dự đúng giờ, chuẩn bị tốt tài liệu họp, chất lượng cuộc 

họp và thời gian họp-one hours meeting. 

+  Văn hóa chuẩn mực bài trí nơi làm việc: bản tên của các phòng làm việc, bản tên trên 

bàn làm việc của lãnh đạo đơn vị, khu vực làm việc có trang trí nhận diện thương hiệu, 

ngăn nắp, gọn gàng, thoáng mát, cây xanh trang trí. 

+ Văn hóa chuẩn mực tổ chức sự kiện – hội nghị: trang trí nhận diện thương thiệu, công 

tác tổ chức chu đáo, đúng giờ, trang phục,… 

+  Văn hóa chuẩn mực xử lý email: viết và trình bày email, nhận/ đọc email, phản hồi 

email,... 

 

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA XÂY DỰNG VHDN PVFCCo 

 

Các đơn vị và CBCNV đã cơ bản thấu hiểu và thực hiện tích cực các giá trị cốt lõi, 

chuẩn mực văn hóa PVFCCo. Đã tạo được sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành 

động trong toàn hệ thống; từ các ban, văn phòng cơ quan Tổng công ty đến các đơn vị trực 

thuộc và các đơn vị thành viên. Đặc biệt, xây dựng VHDN PVFCCo đã khơi nguồn để toàn 



hệ thống PVFCCo suy nghĩ, quan tâm hơn đến sứ mệnh, tầm nhìn của PVFCCo, của từng 

đơn vị; nhận thức một cách đầy đủ hơn về tầm quan trọng của các giá trị cốt lõi cũng như đặt 

ra những mục tiêu chiến lược cho đơn vị mình. 

Đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn hệ thống đã hiểu và bắt đầu từng bước thể hiện các 

giá trị cốt lõi, đã tạo các thói quen trong việc thực hiện các chuẩn mực văn hóa PVFCCo vào 

trong các chương trình hành động, các mục tiêu cụ thể trong công việc điều hành sản xuất 

kinh doanh tại đơn vị.  

Tinh thần hợp tác, phối hợp công việc giữa các Ban/đơn vị, giữa CBCNV với nhau  

được nâng lên rõ rệt và gắn kết chặt chẽ. Mối quan hệ đồng nghiệp, giữa cấp trên và cấp dưới, 

giữa lãnh đạo và nhân viên ngày càng gần gũi, thân thiện hơn.  

Các hoạt động của PVFCCo đi vào nề nếp, chuyên nghiệp, hiệu quả. Các sự kiện, hoạt 

động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; ASXH đã được tổ chức gắn liền với các chuẩn mực, 

giá trị văn hóa PVFCCo.  

Công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công 

việc đã được quan tâm triển khai quyết liệt: hạn chế các thủ tục, văn bản giấy tờ không cần 

thiết; triển khai các công việc qua email, họp trực tuyến; xây dựng và áp dụng phần mềm quản 

lý công văn, quản lý nhà ăn, quản lý phương tiện di chuyển, quản lý phòng họp, quản lý tham 

quan du lịch, phần mềm kiểm phiếu đại hội,…;  Ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

của CBCNV được nâng cao. 

Phong cách làm việc, giải quyết công việc, hội thảo, hội nghị chuyên nghiệp, chất 

lượng hơn; trang trí cơ sở làm việc được ngăn nắp, gọn gàng, xanh, sạch được các đơn vị 

trong và ngoài ngành đánh giá cao. 

 

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI VHDN PVFCCo 

 Qua quá trình triển khai xây dựng và triển khai văn hóa VHDN PVFCCo, PVFCCo 

đúc kết được bài học kinh nghiệm thành công như sau: 

 

- Xác định xây dựng và triển khai văn hoá như “mục tiêu” của đơn vị, chứ không phải đơn 

thuần chỉ là vấn đề “bề nổi” và là các sản phẩm hữu hình của PVFCCo. 

- Vai trò Ban lãnh đạo trong xây dựng và triển khai văn hoá doanh nghiệp là đặc biệt quan 

trọng, Người lãnh đạo phải là người khởi xướng, chỉ đạo, thúc đẩy, tạo động lực và nêu 

gương trong công tác xây dựng và triển khai VHDN. 

- Công tác tuyên truyền VHDN phải đặc biệt chú trọng, muốn VHDN thấm nhuần đến từng 

người lao động, hiểu được và thực hiện được những gì mình mong muốn thì không có 

cách nào khác phải tuyên truyền một các thiết thực, sinh động và dễ hiểu đến từng đối 

tượng trong toàn TCT. 

- Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ để đẩy mạnh việc triển khai thực hiện VHDN 

trong toàn Đảng viên như một nhiệm vụ chính trị đề ra, đưa các chương trình hoạt động 

triển khai sổ tay văn hoá trong các buổi sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chuyên đề. 

- Các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên, CCB)  phải là những nhân tố chủ 

chốt trong việc tổ chức thực hiện các giá trị cố lõi và công tác tuyên truyền Văn hoá DN. 

- Lãnh đạo các đơn vị cần quan tâm, hiểu và nắm rõ về VHDN của PVFCCo thì mới có thể 

triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống của doanh nghiệp. 

- Việc trang bị kiến thức, kinh nghiệm đối với các nhân sự trong  Ban dự án xây dựng và 

triển khai VHDN là hết sức cần thiết và quan trọng để có thể tự nghiên cứu, học hỏi, đúc 

kết các kiến thức, kinh nghiệm để triển khai VHDN sao cho hiệu quả nhất. 



- Cần xây dựng “kế hoạch triển khai văn hóa doanh nghiệp” một cách cụ thể, chi tiết và rõ 

ràng để làm cơ sở đôn đốc, nhắc nhở phối hợp triển khai. 

 

Xin phép trích một đoạn trong thông điệp của Ban lãnh đạo PVFCCo gửi đến CBCNV 

PVFCCo khi triển khai VH PVFCCo thay cho lời kết của bài tham luận cũng như muốn chia 

sẻ với các đơn vị tuyên truyền, phổ biến VHDN đến CBCNV: “Nếu xem PVFCCo là một 

cổ máy thì mỗi thành viên sẽ là một chi tiết, cổ máy sẽ không thể không thể vận hành 

trơn tru nếu các chi tiết không phối hợp nhịp nhàng với nhau. Vì vậy, là “thành viên 

của đại gia đình PVFCCo”, mỗi chúng ta cam kết thực hiện nghiêm túc chuẩn mực Văn 

hóa PVFCCo vì uy tín, thương hiệu, sự trường tồn và phát triển bền vững của PVFCCo” 

Trên đây là tham luận chia sẻ của PVFCCo về phương pháp xây dựng và triển khai 

VHDN. Xin trân trọng cám ơn các vị khách quý, các quý vị đại biểu đã lắng nghe. Chúc hội 

nghị thành công tốt đẹp. 

 

 

 


